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เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)  
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561  

สารบัญ 
 
                       หน้า 
  หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561         1 
 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระการประชุม  
 

  ส าเนารายงานประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559                    13 
     (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 1) 
  สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกโดยเฉพาะเจาะจง                               23 
       (Private Placement) วงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท      
       (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 2)  
 สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ                        27 
                  ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4  
                 (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 3) 

 สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้                                    36 
                       หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตอ่กรรมการ และ/หรือ พนกังาน ครัง้ท่ื 2 
                       (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4) 
 

เอกสารประกอบการเข้าประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 
 ● แบบฟอร์มลงทะเบียน                       ตามแนบ 
 ● ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน  41 

● ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถพจิารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ     43 
● ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุม         49 
● ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น       50  
● แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ          53 
● หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.               ตามแนบ 

 
 
 
 
 
    สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี ส านกังานเลขานุการบริษัท 
    โทรศพัท์  0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9436 (สายตรง), 
                  0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 431, 436 
    โทรสาร 0-2398-2141

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 1 

 

                    ทะเบียนเลขท่ี 0107537001986 
 

ท่ี สล. 001/2561 
 

       4 มกราคม 2561 
 
เร่ือง  ขอเชญิประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 1-4 
3. ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 
4. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพจิารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
5. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. ซองธรุกิจตอบรับ เพ่ือจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้บริษัท (กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ) 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาประชุม) 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัจันทร์  
ท่ี 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัท เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพจิารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดท ารายงาน
ประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 1 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง 

จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หรือ 
www.pranda.co.th 
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       (Private Placement) วงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท      
       (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 2)  
 สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ                        27 
                  ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4  
                 (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 3) 
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    สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี ส านกังานเลขานุการบริษัท 
    โทรศพัท์  0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9436 (สายตรง), 
                  0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 431, 436 
    โทรสาร 0-2398-2141

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 1 

 

                    ทะเบียนเลขท่ี 0107537001986 
 

ท่ี สล. 001/2561 
 

       4 มกราคม 2561 
 
เร่ือง  ขอเชญิประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
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 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัจันทร์  
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วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560 
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กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 1 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง 

จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 2 

 
วาระที่ 2   พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวนไม่  
               เกิน 500 ล้านบาท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นตลาดท่ีส าคญัท่ีบริษัทส่งสินค้าไป
จ าหน่าย ได้มีพัฒนาการท่ีดีขึน้ตามล าดับ เป็นโอกาสให้บริษัทส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป  แต่เงินทุนหมนุเวียนจากการด าเนินงานของบริษัทยังมีไม่เพียง
พอท่ีจะผลิตสินค้าส่งไปจ าหน่าย อันเป็นผลมาจากยอดขายท่ีลดลงในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา
เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรปเอง ด้วยเหตดุงักล่าว บริษัท
จึงจ าเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือจัดซือ้วัตถุดิบเพ่ือการผลิต
สินค้าเพ่ือส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป  และ ตลาดอ่ืนใด 
นอกจากนี ้การจดัหาแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิยงัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส ารองในกรณีท่ีบริษัทมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความ
เหมาะสม  บริษัทได้รับการติดต่อจาก Advance Opportunity Fund I ซึ่งเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน แสดงความสนใจท่ีจะเข้าลงทุนในบริษัท โดยจะลงทุนในรูปหุ้ นกู้ แปลง
สภาพจ านวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (“หุ้นกู้ แปลงสภาพ”) บริษัทจึงจะออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่ 
Advance Opportunity Fund I เพ่ือวตัถุประสงค์การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมดงักล่าว โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับ Advance Opportunity Fund I 

Advance Opportunities Fund I เป็นกองทนุเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดความรับผิด
ท่ีได้รับยกเว้นของหมูเ่กาะเคย์แมน Advance Opportunities Fund I ถกูจดัโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวม
ท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดแูลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่
เกาะเคย์แมน  Advance Opportunities Fund I มีวตัถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว 
โดยลงทนุผา่นตราสารทางการเงิน เพ่ือให้การสนบัสนนุทางการเงินในระดบัเล็กและกลาง และ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  กลยุทธ์การลงทุนของ Advance Opportunities Fund I คือ การจัดหา
แหลง่เงินทนุให้แก่บริษัทตา่งๆ เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน การขยายธรุกิจ การควบรวมกิจการ การครอบง า
กิจการแบบย้อนกลบั การจัดการตามวตัถุประสงค์ การปรับโครงสร้างหนี ้การซือ้และขายหลกัทรัพย์ใน
ตา่งตลาดเวลาเดียวกนั โดยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นทัง้หลกัทรัพย์ประเภทหนีแ้ละประเภททนุ 
 
บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด (Advance Capital Partners Assets Management 
Private Limited) (“ACPAM”) ผู้จดัการกองทุนของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้
ขึน้ในประเทศสงิค์โปร์ และ ขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนกับ Monetary Authority of Singapore  
ACPAM ได้รับการแตง่ตัง้จาก Advance Opportunities Fund I ให้เป็นผู้จัดการลงทุนท่ีมีดลุยพินิจท่ีจะ
จดัการ ดแูล คดัเลือก และ ประเมนิการลงทนุทกุประเภทของ Advance Opportunities Fund I 
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Advance Opportunities Fund I และ ACPAM ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวจึงไม่เข้าข่ายถือว่าเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 
 
นอกจากนี ้รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว มิได้กระทบโครงสร้างการจัดการของบริษัท เน่ืองจาก 
Advance Opportunities Fund I มไิด้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และมิได้ส่งตวัแทน
มาเป็นกรรมการของบริษัท   
 
2. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I 
 
หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I มีจ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็น 3 ชดุ ดงันี ้
 
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 1 มีมลูคา่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 20 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กนั   
      ชดุละ 5 ล้านบาท  
 
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 2 มีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 40 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กนั   
      ชดุละ 5 ล้านบาท 
 
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 3 มีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 20 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กนั  
      ชดุละ 10 ล้านบาท 
 
สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขและผลกระทบจากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ Advance 
Opportunities Fund I ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 2 
 
การก าหนดราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  2 เ ป็นไปตามข้อ เสนอของ Advance 
Opportunities Fund I ซึ่งมีความเหมาะสม เน่ืองจากราคาแปลงสภาพเป็นอัตราท่ีคิดจากส่วนลดจาก
ราคาตลาดร้อยละ 10 ซึ่งเป็นส่วนลดจากราคาตลาดท่ีไม่ต ่าเกินไป ส่วนระยะเวลาการแปลงสภาพท่ีให้ 
Advance Opportunities Fund I ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวนัเน่ืองจากเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ Advance 
Opportunities Fund I เข้าลงทุนในบริษัท โดยบริษัทจะเสนอการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัเพิม่ทนุของบริษัทเพ่ือเป็นการรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทในวาระถดัไป 
 
เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะน าไปใช้ส าหรับจดัซือ้วตัถดุบิเพ่ือการผลติสนิค้า ประมาณร้อยละ 
50 ซึ่งบริษัทจะทยอยเบิกใช้ตามก าลังการผลิตและการสัง่ซือ้สินค้า และ ส่วนเงินท่ีเหลือจะใช้เพ่ือเป็น
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วาระที่ 2   พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวนไม่  
               เกิน 500 ล้านบาท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นตลาดท่ีส าคญัท่ีบริษัทส่งสินค้าไป
จ าหน่าย ได้มีพัฒนาการท่ีดีขึน้ตามล าดับ เป็นโอกาสให้บริษัทส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป  แต่เงินทุนหมนุเวียนจากการด าเนินงานของบริษัทยังมีไม่เพียง
พอท่ีจะผลิตสินค้าส่งไปจ าหน่าย อันเป็นผลมาจากยอดขายท่ีลดลงในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา
เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรปเอง ด้วยเหตดุงักล่าว บริษัท
จึงจ าเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือจัดซือ้วัตถุดิบเพ่ือการผลิต
สินค้าเพ่ือส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป  และ ตลาดอ่ืนใด 
นอกจากนี ้การจดัหาแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิยงัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส ารองในกรณีท่ีบริษัทมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความ
เหมาะสม  บริษัทได้รับการติดต่อจาก Advance Opportunity Fund I ซึ่งเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน แสดงความสนใจท่ีจะเข้าลงทุนในบริษัท โดยจะลงทุนในรูปหุ้ นกู้ แปลง
สภาพจ านวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (“หุ้นกู้ แปลงสภาพ”) บริษัทจึงจะออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้แก่ 
Advance Opportunity Fund I เพ่ือวตัถุประสงค์การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมดงักล่าว โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับ Advance Opportunity Fund I 

Advance Opportunities Fund I เป็นกองทนุเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดความรับผิด
ท่ีได้รับยกเว้นของหมูเ่กาะเคย์แมน Advance Opportunities Fund I ถกูจดัโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวม
ท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดแูลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่
เกาะเคย์แมน  Advance Opportunities Fund I มีวตัถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว 
โดยลงทนุผา่นตราสารทางการเงิน เพ่ือให้การสนบัสนนุทางการเงินในระดบัเล็กและกลาง และ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  กลยุทธ์การลงทุนของ Advance Opportunities Fund I คือ การจัดหา
แหลง่เงินทนุให้แก่บริษัทตา่งๆ เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน การขยายธรุกิจ การควบรวมกิจการ การครอบง า
กิจการแบบย้อนกลบั การจัดการตามวตัถุประสงค์ การปรับโครงสร้างหนี ้การซือ้และขายหลกัทรัพย์ใน
ตา่งตลาดเวลาเดียวกนั โดยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นทัง้หลกัทรัพย์ประเภทหนีแ้ละประเภททนุ 
 
บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด (Advance Capital Partners Assets Management 
Private Limited) (“ACPAM”) ผู้จดัการกองทุนของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้
ขึน้ในประเทศสงิค์โปร์ และ ขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนกับ Monetary Authority of Singapore  
ACPAM ได้รับการแตง่ตัง้จาก Advance Opportunities Fund I ให้เป็นผู้จัดการลงทุนท่ีมีดลุยพินิจท่ีจะ
จดัการ ดแูล คดัเลือก และ ประเมนิการลงทนุทกุประเภทของ Advance Opportunities Fund I 
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Advance Opportunities Fund I และ ACPAM ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวจึงไม่เข้าข่ายถือว่าเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 
 
นอกจากนี ้รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว มิได้กระทบโครงสร้างการจัดการของบริษัท เน่ืองจาก 
Advance Opportunities Fund I มไิด้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และมิได้ส่งตวัแทน
มาเป็นกรรมการของบริษัท   
 
2. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I 
 
หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I มีจ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็น 3 ชดุ ดงันี ้
 
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 1 มีมลูคา่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 20 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กนั   
      ชดุละ 5 ล้านบาท  
 
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 2 มีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 40 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กนั   
      ชดุละ 5 ล้านบาท 
 
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 3 มีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 20 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กนั  
      ชดุละ 10 ล้านบาท 
 
สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขและผลกระทบจากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ Advance 
Opportunities Fund I ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 2 
 
การก าหนดราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  2 เ ป็นไปตามข้อ เสนอของ Advance 
Opportunities Fund I ซึ่งมีความเหมาะสม เน่ืองจากราคาแปลงสภาพเป็นอัตราท่ีคิดจากส่วนลดจาก
ราคาตลาดร้อยละ 10 ซึ่งเป็นส่วนลดจากราคาตลาดท่ีไม่ต ่าเกินไป ส่วนระยะเวลาการแปลงสภาพท่ีให้ 
Advance Opportunities Fund I ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวนัเน่ืองจากเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ Advance 
Opportunities Fund I เข้าลงทุนในบริษัท โดยบริษัทจะเสนอการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัเพิม่ทนุของบริษัทเพ่ือเป็นการรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทในวาระถดัไป 
 
เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะน าไปใช้ส าหรับจดัซือ้วตัถดุบิเพ่ือการผลติสนิค้า ประมาณร้อยละ 
50 ซึ่งบริษัทจะทยอยเบิกใช้ตามก าลังการผลิตและการสัง่ซือ้สินค้า และ ส่วนเงินท่ีเหลือจะใช้เพ่ือเป็น
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(2.4) การลงนามและย่ืนค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ  การรายงานผลการขาย 
การเปิดเผยสารสนเทศ และ เอกสารอ่ืนใด ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund I เพ่ือย่ืนต่อหน่วย
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดจนให้มีอ านาจในการด าเนินการ
อ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

 
2. ดอกเบีย้หุ้ นกู้ แปลงสภาพมีอัตราร้อยละ 1 ต่อปี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นอัตราดอกเบีย้ท่ีต ่า
กวา่ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

 
3. ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและและประเทศในทวีปยุโรปก าลงัฟืน้ตวั ท าให้ก าลงัซือ้ของตลาดใน
ประเทศดงักล่าวจึงเพิ่มขึน้  จึงมีความเป็นไปได้ท่ีตลาดในประเทศดงักล่าวจะเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้
สนิค้าของบริษัทหลงัจากท่ีลดปริมาณการสัง่ซือ้ไประยะหนึ่ง เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจ  และ เงินจาก
การออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีจะน ามาใช้ซือ้วตัถุดิบในการผลิตสินค้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 
นา่จะสามารถน าไปใช้ผลติสนิค้าได้ช่วงระยะเวลา 2 ปี  เม่ือบริษัทขายสินค้าได้มากขึน้ จะช่วยให้ผล
ประกอบการของบริษัทดีขึน้ 

 
4. ในกรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในเวลาท่ี
ก าหนด คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทยังมีความสามารถท่ีจะช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลง
สภาพได้ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะส่งท่ีสินค้าไปขายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในทวีปยโุรปในช่วงระยะเวลา 2 ปี อนัท าให้บริษัทมีรายได้หมนุเวียนในช่วงเวลาดงักล่าว และ
บริษัทสามารถส ารองเงินไว้ช าระหนีไ้ด้ 

 
หากกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพตามท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี ้และหากการไม่
ปฏิบตัิหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้ นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 และ 
                 ครัง้ที่ 4 เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities 

Fund I ตามวาระท่ี 2 ท าให้ Advance Opportunities Fund I มีสทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นทนุบริษัทได้ ซึ่ง
จะมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดงันัน้ 
เพ่ือเป็นการรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท  บริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
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แหลง่เงินทนุส ารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม รวม
ตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 

ความเหน็คณะกรรมการ : 1. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund I โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้จ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาทโดย

เฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I ตามรายละเอียดข้างต้น
เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือจัดซือ้วตัถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้าเพ่ือส่งสินค้าไป
จ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรป และ ตลาดอ่ืนใด และ เพ่ือเป็น
แหลง่เงินทนุส ารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระ
คืนหนีเ้ดมิ รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

 
(2) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ านาจ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

(2.1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน
หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และ วธีิการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ เป็นต้น 

 
(2.2) การเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกให้แก่ 

Advance Opportunities Fund I นอกเหนือจากสาระส าคญัของข้อก าหนด
และเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ
ปรับเปล่ียนข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระท่ี 2 ได้ตามสมควร หากการปรับเปล่ียนดงักล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัท
หรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้การออกหุ้นกู้ แปลงสภาพส าเร็จลลุ่วง และเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
(2.3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องและมีอ านาจในการ

ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้
แปลงสภาพในครัง้นี ้รวมถึงการน าหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวไปจดทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association)  
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(2.4) การลงนามและย่ืนค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ  การรายงานผลการขาย 
การเปิดเผยสารสนเทศ และ เอกสารอ่ืนใด ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund I เพ่ือย่ืนต่อหน่วย
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดจนให้มีอ านาจในการด าเนินการ
อ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

 
2. ดอกเบีย้หุ้ นกู้ แปลงสภาพมีอัตราร้อยละ 1 ต่อปี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นอัตราดอกเบีย้ท่ีต ่า
กวา่ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

 
3. ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและและประเทศในทวีปยุโรปก าลงัฟืน้ตวั ท าให้ก าลงัซือ้ของตลาดใน
ประเทศดงักล่าวจึงเพิ่มขึน้  จึงมีความเป็นไปได้ท่ีตลาดในประเทศดงักล่าวจะเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้
สนิค้าของบริษัทหลงัจากท่ีลดปริมาณการสัง่ซือ้ไประยะหนึ่ง เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจ  และ เงินจาก
การออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีจะน ามาใช้ซือ้วตัถุดิบในการผลิตสินค้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 
นา่จะสามารถน าไปใช้ผลติสนิค้าได้ช่วงระยะเวลา 2 ปี  เม่ือบริษัทขายสินค้าได้มากขึน้ จะช่วยให้ผล
ประกอบการของบริษัทดีขึน้ 

 
4. ในกรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในเวลาท่ี
ก าหนด คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทยังมีความสามารถท่ีจะช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลง
สภาพได้ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะส่งท่ีสินค้าไปขายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในทวีปยโุรปในช่วงระยะเวลา 2 ปี อนัท าให้บริษัทมีรายได้หมนุเวียนในช่วงเวลาดงักล่าว และ
บริษัทสามารถส ารองเงินไว้ช าระหนีไ้ด้ 

 
หากกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพตามท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี ้และหากการไม่
ปฏิบตัิหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้ นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 และ 
                 ครัง้ที่ 4 เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities 

Fund I ตามวาระท่ี 2 ท าให้ Advance Opportunities Fund I มีสทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นทนุบริษัทได้ ซึ่ง
จะมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดงันัน้ 
เพ่ือเป็นการรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท  บริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 4 

แหลง่เงินทนุส ารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม รวม
ตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 

ความเหน็คณะกรรมการ : 1. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund I โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพได้จ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาทโดย

เฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I ตามรายละเอียดข้างต้น
เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือจัดซือ้วตัถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้าเพ่ือส่งสินค้าไป
จ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรป และ ตลาดอ่ืนใด และ เพ่ือเป็น
แหลง่เงินทนุส ารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระ
คืนหนีเ้ดมิ รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

 
(2) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ านาจ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

(2.1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน
หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และ วธีิการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ เป็นต้น 

 
(2.2) การเจรจาข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกให้แก่ 

Advance Opportunities Fund I นอกเหนือจากสาระส าคญัของข้อก าหนด
และเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ
ปรับเปล่ียนข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระท่ี 2 ได้ตามสมควร หากการปรับเปล่ียนดงักล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัท
หรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้การออกหุ้นกู้ แปลงสภาพส าเร็จลลุ่วง และเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
(2.3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องและมีอ านาจในการ

ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้
แปลงสภาพในครัง้นี ้รวมถึงการน าหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวไปจดทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association)  
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 7 

บริษัทตอ่ไปในอีกระยะเวลาหนึ่ง หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 ใช้สิทธิ 
บริษัทจะได้น าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิไปจัดซือ้วตัถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้า และ ใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ส ารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม รวมตลอดจน
เพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม  ท าให้มีเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธรุกิจ 

 
วาระที่4  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่กรรมการและพนกังานท่ีมีความส าคญัตอ่การด ารงอยู่ และการด าเนินธรุกิจของ

บริษัท และเพ่ือจงูใจกรรมการและพนกังานดงักลา่วยงัคงท างานอยู่กบักลุม่บริษัทตอ่ไป อนัจะช่วยสร้าง
ความเจริญเตบิโตให้แก่บริษัท บริษัทจึงจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 2 จ านวน 20,476,450 หน่วย 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2”) สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4 

 
 รายช่ือกรรมการและจ านวนท่ีเสนอให้ได้รับจดัสรร ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้

ท่ี 2 มีดงันี ้
 

ช่ือ จ านวนหน่วยท่ีเสนอให้ได้รับ
จดัสรร 

ร้อยละของใบส าคญัแสดง
สทิธิส าหรับกรรมการและ

พนกังานครัง้ท่ี 2 
1. นายปรดีา         เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 
2. นางประพรี ์      สรไกรกติกิูล 1,000,000 4.88 
3. นางสุนนัทา       เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 
4. นายปราโมทย ์  เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 
5. นางปราณ ี       คณุประเสรฐิ 1,000,000 4.88 
6. นางสาวพทิยา   เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : 1.  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัดิงันี ้

 
(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ตาม

รายละเอียดข้างต้น 
 
(2) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการบริหารก าหนดมีอ านาจ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 หน้า  

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 
4”) รวมจํานวน 102,382,250 หน่วย สรุปสาระสําคญัของข้อกําหนดและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ 4 ปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 

 
เงินท่ีได้จากการใช้สิทธิตาม ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 จะนําไปจดัซือ้วตัถดิุบเพ่ือ
การผลิตสินค้า และ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสํารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการดําเนิน
ธุรกิจหรือชําระคืนหนีเ้ดิม รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : 1.  คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัดงันี ้

 
(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 ตาม

รายละเอียดข้างต้น 
 
(2) ให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้

ท่ี 4 ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
(3) ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารกําหนด มีอํานาจ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

(3.1) พิจารณาและกําหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
และ ครัง้ท่ี 4 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เป็นต้น  

 
(3.2) ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หรือจําเป็นได้ตามสมควร เพ่ือให้การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 
2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 สําเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล 
และการย่ืนเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนการนําใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 
และหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
และ ครัง้ท่ี 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
2. คณะกรรมการมีความเหน็ว่า เน่ืองจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ในทวีปยุโรป ทําให้คาดการณ์ได้ว่าตลาดท่ีบริษัทจะส่งสินค้าไปขายจะยังคงมีกําลังซือ้สินค้าของ
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 7 

บริษัทตอ่ไปในอีกระยะเวลาหนึ่ง หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 ใช้สิทธิ 
บริษัทจะได้น าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิไปจัดซือ้วตัถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้า และ ใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ส ารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดิม รวมตลอดจน
เพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม  ท าให้มีเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธรุกิจ 

 
วาระที่4  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่กรรมการและพนกังานท่ีมีความส าคญัตอ่การด ารงอยู่ และการด าเนินธรุกิจของ

บริษัท และเพ่ือจงูใจกรรมการและพนกังานดงักลา่วยงัคงท างานอยู่กบักลุม่บริษัทตอ่ไป อนัจะช่วยสร้าง
ความเจริญเตบิโตให้แก่บริษัท บริษัทจึงจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 2 จ านวน 20,476,450 หน่วย 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2”) สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4 

 
 รายช่ือกรรมการและจ านวนท่ีเสนอให้ได้รับจดัสรร ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้

ท่ี 2 มีดงันี ้
 

ช่ือ จ านวนหน่วยท่ีเสนอให้ได้รับ
จดัสรร 

ร้อยละของใบส าคญัแสดง
สทิธิส าหรับกรรมการและ

พนกังานครัง้ท่ี 2 
1. นายปรดีา         เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 
2. นางประพรี ์      สรไกรกติกิูล 1,000,000 4.88 
3. นางสุนนัทา       เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 
4. นายปราโมทย ์  เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 
5. นางปราณ ี       คณุประเสรฐิ 1,000,000 4.88 
6. นางสาวพทิยา   เตยีสุวรรณ์ 1,000,000 4.88 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : 1.  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัดิงันี ้

 
(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ตาม

รายละเอียดข้างต้น 
 
(2) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการบริหารก าหนดมีอ านาจ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 หน้า  

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 
4”) รวมจํานวน 102,382,250 หน่วย สรุปสาระสําคญัของข้อกําหนดและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ 4 ปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 

 
เงินท่ีได้จากการใช้สิทธิตาม ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 จะนําไปจดัซือ้วตัถดิุบเพ่ือ
การผลิตสินค้า และ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสํารองในกรณีท่ีบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการดําเนิน
ธุรกิจหรือชําระคืนหนีเ้ดิม รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : 1.  คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัดงันี ้

 
(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 ตาม

รายละเอียดข้างต้น 
 
(2) ให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้

ท่ี 4 ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
(3) ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารกําหนด มีอํานาจ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

(3.1) พิจารณาและกําหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
และ ครัง้ท่ี 4 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เป็นต้น  

 
(3.2) ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หรือจําเป็นได้ตามสมควร เพ่ือให้การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 
2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 สําเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล 
และการย่ืนเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนการนําใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 4 
และหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
และ ครัง้ท่ี 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
2. คณะกรรมการมีความเหน็ว่า เน่ืองจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ในทวีปยุโรป ทําให้คาดการณ์ได้ว่าตลาดท่ีบริษัทจะส่งสินค้าไปขายจะยังคงมีกําลังซือ้สินค้าของ
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 8 

(2.1) พจิารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเตมิ และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการ
และพนกังานครัง้ท่ี 2 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 หรือ ระยะเวลาการจดัสรร  เป็นต้น  

 
(2.2) ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หรือจ าเป็นได้ตามสมควรเพ่ือให้การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ส าเร็จลลุว่ง ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการให้
ข้อมลูและการย่ืนเอกสารหลกัฐานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังาน
ครัง้ท่ี 2 และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
2. คณะกรรมการมีความเห็นเก่ียวกบัราคาใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงาน
ครัง้ท่ี 2 ดงันี ้

 
ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ท่ี 2 มีราคา 2 บาทต่อหุ้ น 
ในขณะท่ีราคาตลาดของหุ้นบริษัทเฉล่ียในรอบ 7 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 
2560 มีราคาหุ้ นละ  3.974 บาท คณะกรรมการมีความเห็นว่าราคาการใช้สิทธิมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากราคาดงักลา่วไมเ่ป็นการสร้างภาระให้แก่กรรมการและพนกังานท่ีจะใช้สทิธิซือ้หุ้น กรรมการและ
พนักงานจะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ งของบริษัท อันจะเป็นการสร้างก าลังใจให้แก่กรรมการและ
พนกังานดงักลา่วท่ีจะท างานให้แก่บริษัทตอ่ไป การก าหนดราคาใช้สิทธิในราคาตลาดหรือท่ีใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดจะท าให้ราคาเสนอขายหุ้นบริษัทแก่กรรมการและพนักงานไม่แตกต่างจากราคาเสนอขายหุ้น
แก่บคุคลทัว่ไป  อนัไมก่่อให้เกิดแรงจงูใจให้กรรมการและพนกังานและไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทหรือได้รับการตอบแทนจากบริษัท 
 
หมายเหต ุ
มตใินวาระนี ้ต้องมีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสียงคดัค้าน 
 

วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิส าหรับกรรมการ
และพนักงานครัง้ที่ 2  
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากเสนอให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่  Advance 

Opportunities Fund I ในวาระท่ี 2 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และครัง้ท่ี 
4 ในวาระท่ี 3 และใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ท่ี 2 ในวาระท่ี 4 นัน้ บริษัทมี
ความจ าเป็นต้องเพิม่ทนุจดทะเบียนเดมิ 409,529,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่634,769,950  บาท 
โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 225,240,950 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับดงันี ้

 
1. การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I จ านวน 
102,382,250 หุ้น  

 
2. ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 2 จ านวน 25,595,562 หุ้น  
 
3. ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 3 จ านวน 25,595,563 หุ้น  
 
4. ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 4 จ านวน 51,191,125 หุ้น  
 
5. ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 จ านวน 20,476,450 หุ้น 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกให้แก่  Advance Opportunities 
Fund I ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และครัง้ท่ี 4 และใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2  

 
หากกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุนตามท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมตัิในวาระนี ้และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการ
ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้ น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

วาระที่ 6     พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท  
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทดงัท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 

5 นัน้ บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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(2.1) พจิารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเตมิ และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการ
และพนกังานครัง้ท่ี 2 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 หรือ ระยะเวลาการจดัสรร  เป็นต้น  

 
(2.2) ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หรือจ าเป็นได้ตามสมควรเพ่ือให้การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ส าเร็จลลุว่ง ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการให้
ข้อมลูและการย่ืนเอกสารหลกัฐานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังาน
ครัง้ท่ี 2 และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
2. คณะกรรมการมีความเห็นเก่ียวกบัราคาใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงาน
ครัง้ท่ี 2 ดงันี ้

 
ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ท่ี 2 มีราคา 2 บาทต่อหุ้ น 
ในขณะท่ีราคาตลาดของหุ้นบริษัทเฉล่ียในรอบ 7 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 
2560 มีราคาหุ้ นละ  3.974 บาท คณะกรรมการมีความเห็นว่าราคาการใช้สิทธิมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากราคาดงักลา่วไมเ่ป็นการสร้างภาระให้แก่กรรมการและพนกังานท่ีจะใช้สทิธิซือ้หุ้น กรรมการและ
พนักงานจะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ งของบริษัท อันจะเป็นการสร้างก าลังใจให้แก่กรรมการและ
พนกังานดงักลา่วท่ีจะท างานให้แก่บริษัทตอ่ไป การก าหนดราคาใช้สิทธิในราคาตลาดหรือท่ีใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดจะท าให้ราคาเสนอขายหุ้นบริษัทแก่กรรมการและพนักงานไม่แตกต่างจากราคาเสนอขายหุ้น
แก่บคุคลทัว่ไป  อนัไมก่่อให้เกิดแรงจงูใจให้กรรมการและพนกังานและไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทหรือได้รับการตอบแทนจากบริษัท 
 
หมายเหต ุ
มตใินวาระนี ้ต้องมีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสียงคดัค้าน 
 

วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิส าหรับกรรมการ
และพนักงานครัง้ที่ 2  
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากเสนอให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่  Advance 

Opportunities Fund I ในวาระท่ี 2 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และครัง้ท่ี 
4 ในวาระท่ี 3 และใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ท่ี 2 ในวาระท่ี 4 นัน้ บริษัทมี
ความจ าเป็นต้องเพิม่ทนุจดทะเบียนเดมิ 409,529,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่634,769,950  บาท 
โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 225,240,950 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับดงันี ้

 
1. การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I จ านวน 
102,382,250 หุ้น  

 
2. ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 2 จ านวน 25,595,562 หุ้น  
 
3. ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 3 จ านวน 25,595,563 หุ้น  
 
4. ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 4 จ านวน 51,191,125 หุ้น  
 
5. ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 จ านวน 20,476,450 หุ้น 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกให้แก่  Advance Opportunities 
Fund I ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 และครัง้ท่ี 4 และใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2  

 
หากกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุนตามท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมตัิในวาระนี ้และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการ
ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้ น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

วาระที่ 6     พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท  
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทดงัท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 

5 นัน้ บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 634,769,950 บาท (หกร้อยสามสิบส่ีล้านเจ็ดแสน

หกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 634,769,950 หุ้น (หกร้อยสามสิบส่ีล้านเจ็ดแสน
หกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น (หกร้อยสามสิบส่ีล้านเจ็ดแสน
หกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนมุตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 
 
วาระที่ 7   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามบทบญัญัตมิาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่า “ผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุม
พจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 

 
ความเหน็คณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีก าหนด 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั ซึ่งบริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่
เวลา 12.00 น. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
หรือใบขบัข่ีมาแสดงเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ หากเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล กรุณาน าหนงัสือรับรองพร้อมรับรองส าเนาให้ถกูต้อง 

 
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือ

ช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมานี ้และปิดอากรแสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 

 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลร�� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น �รั �งท�� �/���� หน้า 11 

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะ และระบชืุ�อ นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือ นายจํานงค์      
วฒันเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบ
ไปที� บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�  จํากัด (มหาชน) สํานักงานเลขานุการบริษัท เลขที� �� ซอยบางนา -ตราด �� แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ����� และให้ถ�งบริษัทก่อนวนัที� �� มกราคม ���� จกัเป็นพระคณุยิ�ง  

 
นอกจากนั �น เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจดุนดัพบที�สนามกีฬาภตูิอนนัต์ ระยะห่าง

จากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ �� เมตร ในช่วงเวลา 11.30 น. – 13.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถ ได้ที�            
นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. ���-���-���� และ/หรือ นายศภุฤกษ์  เถลิงสขุ เบอรโทร. 094-568-9454 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสําหรับ
การใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัท ได้ที�สํานักงานเลขานุการบริษัท โทร � -����-���� (สายตรง) หรือ �-����-���� (สายตรง)             
หรือ   �-����-���� (สายตรง) หรือ �-����-����, �-����-���� ต่อ ���, ���, ��� รวมทั �งบริษัท ได้จดัทําแผนที�ตั �งบริษัท สําหรับท่านที�
ประสงค์จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง  

 

สําหรับประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� �/����  บริษัท ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่แจกของชําร่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นซ��งเป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั�นของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้เลี �ยงรับรองสําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ            
ที�มาร่วมประชมุ  

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

                             สนุนัทา    เตียสวุรรณ์ 
                                   กรรมการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาํนักงานเลขานุการบริษัท  
     นายดษิุต จงสทุธนามณี  โทร. �-����-���� (สายตรง), �-����-���� หรือ �-����-���� ตอ่ ��� 
     นางสาวพชัรพร สอนศิริ  โทร. �-����-���� (สายตรง), �-����-���� หรือ �-����-���� ตอ่ ��� 
     นางสาวฤติมา  ธํารงสานต์ โทร. �-����-���� (สายตรง), �-����-���� หรือ �-����-���� ตอ่ ��� 
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 10 

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 634,769,950 บาท (หกร้อยสามสิบส่ีล้านเจ็ดแสน

หกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 634,769,950 หุ้น (หกร้อยสามสิบส่ีล้านเจ็ดแสน
หกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น (หกร้อยสามสิบส่ีล้านเจ็ดแสน
หกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนมุตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 
 
วาระที่ 7   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามบทบญัญัตมิาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่า “ผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุม
พจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 

 
ความเหน็คณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีก าหนด 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั ซึ่งบริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่
เวลา 12.00 น. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
หรือใบขบัข่ีมาแสดงเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ หากเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล กรุณาน าหนงัสือรับรองพร้อมรับรองส าเนาให้ถกูต้อง 

 
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือ

ช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมานี ้และปิดอากรแสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อย ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 

 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลร�� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น �รั �งท�� �/���� หน้า 11 

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะ และระบชืุ�อ นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือ นายจํานงค์      
วฒันเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบ
ไปที� บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�  จํากัด (มหาชน) สํานักงานเลขานุการบริษัท เลขที� �� ซอยบางนา -ตราด �� แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ����� และให้ถ�งบริษัทก่อนวนัที� �� มกราคม ���� จกัเป็นพระคณุยิ�ง  

 
นอกจากนั �น เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจดุนดัพบที�สนามกีฬาภตูิอนนัต์ ระยะห่าง

จากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ �� เมตร ในช่วงเวลา 11.30 น. – 13.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถ ได้ที�            
นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. ���-���-���� และ/หรือ นายศภุฤกษ์  เถลิงสขุ เบอรโทร. 094-568-9454 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสําหรับ
การใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัท ได้ที�สํานักงานเลขานุการบริษัท โทร � -����-���� (สายตรง) หรือ �-����-���� (สายตรง)             
หรือ   �-����-���� (สายตรง) หรือ �-����-����, �-����-���� ต่อ ���, ���, ��� รวมทั �งบริษัท ได้จดัทําแผนที�ตั �งบริษัท สําหรับท่านที�
ประสงค์จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง  

 

สําหรับประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� �/����  บริษัท ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่แจกของชําร่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นซ��งเป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั�นของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้เลี �ยงรับรองสําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ            
ที�มาร่วมประชมุ  

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

                             สนุนัทา    เตียสวุรรณ์ 
                                   กรรมการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาํนักงานเลขานุการบริษัท  
     นายดษิุต จงสทุธนามณี  โทร. �-����-���� (สายตรง), �-����-���� หรือ �-����-���� ตอ่ ��� 
     นางสาวพชัรพร สอนศิริ  โทร. �-����-���� (สายตรง), �-����-���� หรือ �-����-���� ตอ่ ��� 
     นางสาวฤติมา  ธํารงสานต์ โทร. �-����-���� (สายตรง), �-����-���� หรือ �-����-���� ตอ่ ��� 
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที่ 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 13 

       เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
    

วันเวลาประชุม 
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขท่ี 28 
ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

  
นางรัชนี ขวญัศรี หัวหน้าแผนกประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรและธุรกิจเพ่ือสงัคม ได้กล่าวแนะน าผู้ เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการ

บริษัท ท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เข้าร่วมประชมุ ดงันี  ้
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม   

1. นายปรีดา เตียสวุรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท  
2. นางประพีร์  สรไกรกิตกิลู รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นางปราณี คณุประเสริฐ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารกลุม่/ กรรมการการเงินและบริหาร  

     ความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแทน 
5. นายปราโมทย์ เตียสวุรรณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วมและ  

     ความรับผดิชอบตอ่สงัคม/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นางสาวพทิยา เตียสวุรรณ์  กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
7. นายวีระชยั ตนัตกิลุ        กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นางรวฐิา พงศ์นชุิต  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
9. นายจ านงค์ วฒันเกส  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางพนิดา เตียสวุรรณ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
2. เรือโทอนนัต์ ปานะนนท์ ร.น. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
3. ร.ศ. สริตา บนุนาค  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
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       เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
    

วันเวลาประชุม 
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขท่ี 28 
ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

  
นางรัชนี ขวญัศรี หัวหน้าแผนกประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรและธุรกิจเพ่ือสงัคม ได้กล่าวแนะน าผู้ เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการ

บริษัท ท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เข้าร่วมประชมุ ดงันี  ้
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม   

1. นายปรีดา เตียสวุรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท  
2. นางประพีร์  สรไกรกิตกิลู รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นางปราณี คณุประเสริฐ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารกลุม่/ กรรมการการเงินและบริหาร  

     ความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแทน 
5. นายปราโมทย์ เตียสวุรรณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วมและ  

     ความรับผดิชอบตอ่สงัคม/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นางสาวพทิยา เตียสวุรรณ์  กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
7. นายวีระชยั ตนัตกิลุ        กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นางรวฐิา พงศ์นชุิต  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
9. นายจ านงค์ วฒันเกส  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางพนิดา เตียสวุรรณ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
2. เรือโทอนนัต์ ปานะนนท์ ร.น. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
3. ร.ศ. สริตา บนุนาค  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายชนตัถ์ สรไกรกิตกิลู  กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
2. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ  กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ 
     รองกรรมการผู้จดัการ (สายตลาด) 
3. นายชาตชิาย ทีฆวีรกิจ  กรรมการบริหาร/ กรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วมและความรับผดิชอบตอ่ 

   สงัคม/ กรรมการผู้จดัการ - บริษัท คริสตอลไลน์ จ ากดั 
4. นางสาวชลวชิา ฤกษ์วทิรูกลุ  กรรมการผู้จดัการ - บริษัท พรีมา่โกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
5. นายปิตพิงษ์ เตียสวุรรณ์  ผู้จดัการฝ่าย E - Channel 
6. นายดษิุต จงสทุธนามณี  กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ เลขานกุารบริษัท 
7. นายธเนศ ปัญจกริช  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
8. นายวบิลูย์ ศรีสริุนทร์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

  
ผู้สอบบัญชี  
นางสาวศริาภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
เลขานุการที่ประชุม  :   นายดษิุต จงสทุธนามณี  กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ เลขานกุารบริษัท 
 

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ กลา่วเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยการ
เร่ิมสรุปองค์ประชมุให้ท่ีประชมุทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 69 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
201,690,062 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 50.56 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จ านวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อท่ี 36 จึงขอเปิดประชมุเพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 
 ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - กรรมการบริษัท ชีแ้จงวธีิด าเนินการประชมุและการลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 

1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแตล่ะวาระ โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ซึ่งมีวาระการประชุมทัง้สิน้ 8 วาระ โดย
ในแตล่ะวาระจะต้องมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระท่ี 1 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก 
วาระท่ี 2 ไมต้่องมีการนบัคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 3 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก 
วาระท่ี 4 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก 
วาระท่ี 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เน่ืองจากมาตรา 70  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้วิธี 

Cumulative Voting ในการเลือกตัง้กรรมการ หากบริษัทมไิด้ก าหนดวธีิอ่ืนในข้อบงัคบับริษัทได้ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการด้วย
วธีิ One Share : One Vote ดงัเอกสารการประชมุในหน้าท่ี 35 ข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 18 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงปฏิบตัติามข้อบงัคบัของบริษัท 

วาระท่ี 6 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของ
กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนีจ้ านวน 51,396,840 เสียง 

วาระท่ี 7 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก   
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วาระท่ี 8 มตรัิบวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองพจิารณา  
เน่ืองด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ น

ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ จึงมีวาระท่ี 8 ไว้รองรับตามกฎหมายท่ี
ก าหนด 

 
2) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้ นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดย

ประธานท่ีประชุมแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน และน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจา ก
จ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ในวาระนัน้ๆ  

ยกเว้น วาระท่ี 5 พจิารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนทัง้ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง  

 
ทัง้นีก้่อนลงมตใินแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความ

เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ ให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น และ
หลงัการประชมุสิน้สดุวาระท่ี 8 ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นทุกท่านส่งบตัรคะแนนทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานของการประชุมใน
ครัง้นี ้

 
ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นอาสา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตวัแทนจาก

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเป็นผู้สงัเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุม ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2559 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ซึ่งประชุมไปเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2559 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้สง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 8 - 18 รวมจ านวนทัง้สิน้ 11 หน้า ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 
ดงันัน้จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณารับรองรายงานประชมุดงักลา่ว 

 
ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตรัิบรองรายงานการประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากดงันี  ้
เห็นด้วย 201,696,162 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 201,696,162 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หมายเหต ุ : ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้หลงัจากสรุปองค์ประชมุจ านวน 6,100 หุ้น 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท 

 

       ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ท่ีประชมุชีแ้จงให้ท่ีประชมุได้รับทราบถึงรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายชนตัถ์ สรไกรกิตกิลู  กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
2. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ  กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ 
     รองกรรมการผู้จดัการ (สายตลาด) 
3. นายชาตชิาย ทีฆวีรกิจ  กรรมการบริหาร/ กรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วมและความรับผดิชอบตอ่ 

   สงัคม/ กรรมการผู้จดัการ - บริษัท คริสตอลไลน์ จ ากดั 
4. นางสาวชลวชิา ฤกษ์วทิรูกลุ  กรรมการผู้จดัการ - บริษัท พรีมา่โกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
5. นายปิตพิงษ์ เตียสวุรรณ์  ผู้จดัการฝ่าย E - Channel 
6. นายดษิุต จงสทุธนามณี  กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ เลขานกุารบริษัท 
7. นายธเนศ ปัญจกริช  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
8. นายวบิลูย์ ศรีสริุนทร์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

  
ผู้สอบบัญชี  
นางสาวศริาภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
เลขานุการที่ประชุม  :   นายดษิุต จงสทุธนามณี  กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ เลขานกุารบริษัท 
 

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ กลา่วเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยการ
เร่ิมสรุปองค์ประชมุให้ท่ีประชมุทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 69 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
201,690,062 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 50.56 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จ านวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อท่ี 36 จึงขอเปิดประชมุเพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 
 ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - กรรมการบริษัท ชีแ้จงวธีิด าเนินการประชมุและการลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 

1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแตล่ะวาระ โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ซึ่งมีวาระการประชุมทัง้สิน้ 8 วาระ โดย
ในแตล่ะวาระจะต้องมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระท่ี 1 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก 
วาระท่ี 2 ไมต้่องมีการนบัคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 3 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก 
วาระท่ี 4 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก 
วาระท่ี 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เน่ืองจากมาตรา 70  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้วิธี 

Cumulative Voting ในการเลือกตัง้กรรมการ หากบริษัทมไิด้ก าหนดวธีิอ่ืนในข้อบงัคบับริษัทได้ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการด้วย
วธีิ One Share : One Vote ดงัเอกสารการประชมุในหน้าท่ี 35 ข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 18 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงปฏิบตัติามข้อบงัคบัของบริษัท 

วาระท่ี 6 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของ
กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนีจ้ านวน 51,396,840 เสียง 

วาระท่ี 7 มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก   
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วาระท่ี 8 มตรัิบวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองพจิารณา  
เน่ืองด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ น

ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ จึงมีวาระท่ี 8 ไว้รองรับตามกฎหมายท่ี
ก าหนด 

 
2) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้ นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดย

ประธานท่ีประชุมแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน และน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจา ก
จ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ในวาระนัน้ๆ  

ยกเว้น วาระท่ี 5 พจิารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนทัง้ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง  

 
ทัง้นีก้่อนลงมตใินแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความ

เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ ให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น และ
หลงัการประชมุสิน้สดุวาระท่ี 8 ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นทุกท่านส่งบตัรคะแนนทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานของการประชุมใน
ครัง้นี ้

 
ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นอาสา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตวัแทนจาก

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเป็นผู้สงัเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุม ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2559 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ซึ่งประชุมไปเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2559 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้สง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 8 - 18 รวมจ านวนทัง้สิน้ 11 หน้า ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 
ดงันัน้จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณารับรองรายงานประชมุดงักลา่ว 

 
ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตรัิบรองรายงานการประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากดงันี  ้
เห็นด้วย 201,696,162 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 201,696,162 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หมายเหต ุ : ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้หลงัจากสรุปองค์ประชมุจ านวน 6,100 หุ้น 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท 

 

       ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ท่ีประชมุชีแ้จงให้ท่ีประชมุได้รับทราบถึงรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท 
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 โครงสร้างธุรกิจ 
1) ด้านการผลิต (Production)   

- ฐานการผลติใน 3 ประเทศ  ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
2) ด้านการจัดจ าหน่าย (Distribution)  

- ฐานจดัจ าหน่ายใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และอินเดีย 
3) ด้านการค้าปลีก (Retail)  

- ฐานการค้าปลีกใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และองักฤษ (E-Commerce) 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ 2558                                                                                                                                                                

งบก าไรขาดทุน 
(งบการเงนิรวม) 

2559 2558 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,831 100.0% 2,821 100.0% 10 0.4% 
ก าไรขัน้ต้น 786 27.8% 847 30.0% (61) (7.2%) 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,018 36.0% 965 34.2% 53 5.5% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (232) (8.2%) (118) (4.2%) (114) 96.6% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (90) (3.2%) 53 1.9% (143) (269.8%) 
รายการอ่ืน 41 1.4% 27 1.0% 14 51.9% 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (2) 0.1% (18) (0.6%) 16 (88.9%) 
ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (283) (10.0%) (56) (2.0%) (227) 405.4% 

                        
งบก าไรขาดทุน 

(งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
2559 2558 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย 2,162 100.0% 1,861 100.0% 301 16.2% 
ก าไรขัน้ต้น 399 18.5% 286 15.4% 113 39.5% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 378 17.5% 349 18.8% 29 8.3% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 21 1.0% (63) (3.4%) 84 (133.3%) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (95) (4.4%) 64 3.4% (159) (248.4%) 

รายการอ่ืน 71 3.3% 58 3.1% 13 22.4% 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 2 0.1% 8 0.4% (6) (75.0%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (1) (0.1%) 67 3.6% (68) (101.5%) 
* ก าไรจากการด าเนินงาน (ไมร่วมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืน) 
 
 ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีประธานเสนอ 

 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 17 

วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
    
 ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิ 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุรอบ
ปีของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอ งทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ          
ซึ่งรายละเอียดปรากฎในหน้าท่ี 147 - 217 ของรายงานประจ าปี 2559 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทุกท่านก่อนการประชุมในวนันี ้พร้อมทัง้ได้สรุป
ข้อมลูงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระท่ี 3 ให้รับทราบแล้ว และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ
เหตผุลการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงาน จึงขอสรุปและชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี:้- 
           

งบแสดงฐานะการเงนิ 
2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สนิทรัพย์ 4,741 100% 4,611 100% 130 2.8% 
หนีส้นิ 2,536 54% 2,078 45% 458 22.0% 
สว่นของผู้ถือหุ้น 2,204 46% 2,533 55% (329) (13.0%) 

 
 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ 2558 

งบก าไรขาดทุน 
(งบการเงนิรวม) 

2559 2558 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,831 100.0% 2,821 100.0% 10 0.4% 
ก าไรขัน้ต้น 786 27.8% 847 30.0% (61) (7.2%) 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,018 36.0% 965 34.2% 53 5.5% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (232) (8.2%) (118) (4.2%) (114) 96.6% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (90) (3.2%) 53 1.9% (143) (269.8%) 

รายการอ่ืน 41 1.4% 27 1.0% 14 51.9% 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (2) 0.1% (18) (0.6%) 16 (88.9%) 
ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (283) (10.0%) (56) (2.0%) (227) 405.4% 

* ก าไรจากการด าเนินงาน (ไมร่วมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืน) 
 
 

คุณธีรภัทร  นิคมานนท์             บางครั้งบริษัทมีก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ทัง้นีลั้กษณะอัตราแลกเปล่ียน
แบบใดส่งผลดีต่อ   บริษัท และแบบใดเป็นผลลบต่อบริษัท และบริษัทมีการป้องกันการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างไรบ้าง 

ตอบโดย   
คณุดษิุต  จงสทุธนามณี   

โดยสว่นมากถ้าเป็นค่าเงินบาทอ่อนค่าจะท าให้บริษัทได้ก าไร แต่เน่ืองจากปีนีเ้ป็นปีพิเศษท่ีบริษัท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากค่าเงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินปอนด์ เน่ืองจากว่าบริษัทมี
ทรัพย์สนิเป็นสกลุเงินปอนด์จึงท าให้มีขาดทนุเกิดขึน้  
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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 โครงสร้างธุรกิจ 
1) ด้านการผลิต (Production)   

- ฐานการผลติใน 3 ประเทศ  ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
2) ด้านการจัดจ าหน่าย (Distribution)  

- ฐานจดัจ าหน่ายใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และอินเดีย 
3) ด้านการค้าปลีก (Retail)  

- ฐานการค้าปลีกใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และองักฤษ (E-Commerce) 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ 2558                                                                                                                                                                

งบก าไรขาดทุน 
(งบการเงนิรวม) 

2559 2558 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,831 100.0% 2,821 100.0% 10 0.4% 
ก าไรขัน้ต้น 786 27.8% 847 30.0% (61) (7.2%) 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,018 36.0% 965 34.2% 53 5.5% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (232) (8.2%) (118) (4.2%) (114) 96.6% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (90) (3.2%) 53 1.9% (143) (269.8%) 
รายการอ่ืน 41 1.4% 27 1.0% 14 51.9% 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (2) 0.1% (18) (0.6%) 16 (88.9%) 
ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (283) (10.0%) (56) (2.0%) (227) 405.4% 

                        
งบก าไรขาดทุน 

(งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
2559 2558 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย 2,162 100.0% 1,861 100.0% 301 16.2% 
ก าไรขัน้ต้น 399 18.5% 286 15.4% 113 39.5% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 378 17.5% 349 18.8% 29 8.3% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 21 1.0% (63) (3.4%) 84 (133.3%) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (95) (4.4%) 64 3.4% (159) (248.4%) 

รายการอ่ืน 71 3.3% 58 3.1% 13 22.4% 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 2 0.1% 8 0.4% (6) (75.0%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (1) (0.1%) 67 3.6% (68) (101.5%) 
* ก าไรจากการด าเนินงาน (ไมร่วมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืน) 
 
 ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีประธานเสนอ 

 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 17 

วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
    
 ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิ 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุรอบ
ปีของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอ งทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ          
ซึ่งรายละเอียดปรากฎในหน้าท่ี 147 - 217 ของรายงานประจ าปี 2559 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทุกท่านก่อนการประชุมในวนันี ้พร้อมทัง้ได้สรุป
ข้อมลูงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระท่ี 3 ให้รับทราบแล้ว และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ
เหตผุลการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงาน จึงขอสรุปและชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี:้- 
           

งบแสดงฐานะการเงนิ 
2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สนิทรัพย์ 4,741 100% 4,611 100% 130 2.8% 
หนีส้นิ 2,536 54% 2,078 45% 458 22.0% 
สว่นของผู้ถือหุ้น 2,204 46% 2,533 55% (329) (13.0%) 

 
 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ 2558 

งบก าไรขาดทุน 
(งบการเงนิรวม) 

2559 2558 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,831 100.0% 2,821 100.0% 10 0.4% 
ก าไรขัน้ต้น 786 27.8% 847 30.0% (61) (7.2%) 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,018 36.0% 965 34.2% 53 5.5% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (232) (8.2%) (118) (4.2%) (114) 96.6% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (90) (3.2%) 53 1.9% (143) (269.8%) 

รายการอ่ืน 41 1.4% 27 1.0% 14 51.9% 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (2) 0.1% (18) (0.6%) 16 (88.9%) 
ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (283) (10.0%) (56) (2.0%) (227) 405.4% 

* ก าไรจากการด าเนินงาน (ไมร่วมก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืน) 
 
 

คุณธีรภัทร  นิคมานนท์             บางครั้งบริษัทมีก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ทัง้นีลั้กษณะอัตราแลกเปล่ียน
แบบใดส่งผลดีต่อ   บริษัท และแบบใดเป็นผลลบต่อบริษัท และบริษัทมีการป้องกันการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างไรบ้าง 

ตอบโดย   
คณุดษิุต  จงสทุธนามณี   

โดยสว่นมากถ้าเป็นค่าเงินบาทอ่อนค่าจะท าให้บริษัทได้ก าไร แต่เน่ืองจากปีนีเ้ป็นปีพิเศษท่ีบริษัท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากค่าเงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินปอนด์ เน่ืองจากว่าบริษัทมี
ทรัพย์สนิเป็นสกลุเงินปอนด์จึงท าให้มีขาดทนุเกิดขึน้  
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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     ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทได้ท าการซือ้ Forward Contract 
กับธนาคาร แต่เม่ือถามว่าการซือ้ Forward Contract จะท าให้ขาดทุนหรือก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน ไมมี่ในงบการเงินได้เลยหรือไม ่ซึ่งในทางปฏิบตัิรายการนีย้ังคงปรากฎในงบการเงิน จึง
ขอยกตวัอย่าง เช่น สมมตวิา่บริษัทซือ้ Forward Contract สกลุเงิน US Dollars ไว้ท่ี 35 บาท เม่ือถึง
เวลาสิน้งวดจะน า Rate 35 บาท เทียบกบั Rate ณ สิน้งวด ซึ่งจะต้องมีส่วนต่างท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้การ
ขาดทนุหรือก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจะยงัคงปรากฎในงบการเงินหากบริษัทยงัท าธรุกิจสง่ออก แต่
การมีนัยส าคญัของรายการนัน้ ต้องพิจารณาว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการขาดทุนท่ีเกิดขึน้จริง
หรือไม่ แต่ส าหรับปี 2559 รายการนีส้่วนใหญ่เป็นรายการท่ีไม่เกิดขึน้จริงเพราะอยู่ในรูปของ
ทรัพย์สินของกิจการ ส าหรับรายการท่ีเกิดขึน้จริงจะเป็นรายการท่ีเกิดจากลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนี ้
การค้าซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ ณ ช่วงเวลานัน้ๆ เพราะขายสินค้าแล้วต้องเก็บเงินค่าสินค้าให้ได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ตอบโดย 
คณุปรีดา  เตียสวุรรณ์   

ส าหรับนโยบายหลกัของคณะกรรมการบริษัทไม่ต้องการให้กลุ่มบริษัทแพรนด้าท าก าไรหรือ
ขาดทนุจากการอตัราแลกเปล่ียน บริษัทจะ Hedge ทุกอย่างเท่าท่ีด าเนินการได้ แต่ตามความเป็น
จริงไมส่ามารถจะ Hedge ทกุอย่างได้ เพราะฉะนัน้ทกุอย่างท่ีเกิดขึน้จากอัตราแลกเปล่ียนเป็นเร่ือง
สดุวสิยัทัง้สิน้ ดงันัน้บริษัทจะท าก าไรหรือขาดทนุนัน้จากผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงเท่านัน้ซึ่งจะไม่
พึง่พาอตัราแลกเปล่ียนใดๆ ทัง้สิน้ 

คุณสุรินทร์ทพิย์  ถาวรทวีวงษ์   จากค าชีแ้จงเร่ืองหนีส้ินเพิ่มขึน้มาอย่างมีสาระส าคัญจาก 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการ
กู้ยืมประมาณ 300 ล้านบาท อยากทราบเหตุผลในการกู้ยืมและคาดว่าจะ Contribute ให้
เกิด Return แก่บริษัทอย่างไรบ้าง ส าหรับส่วนที่สองมาจากเจ้าหนีก้ารค้า ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดท าไมถึงมีสัดส่วนนีค่้อนข้างมาก 

ตอบโดย 
คณุดษิุต  จงสทุธนามณี   

ในส่วนของเจ้าหนีก้ารค้า เป็นหนีท่ี้ไม่มีดอกเบีย้ ดังนัน้การขอระยะเวลาเครดิตจากเจ้าหนี ้
การค้า    นานเท่าไรก็ยิ่งเพิม่สภาพคลอ่งให้แก่กิจการมากขึน้เท่านัน้ ฉะนัน้การมีเจ้าหนีก้ารค้านัน้มี
ประโยชน์ 

ส าหรับการกู้ ยืมท่ีเพิ่มขึน้มาจากการขาดทุนของบริษัท และอีกส่วนหน่ึงต้องกู้ เงินมาใช้ในการ
หมนุเวียน ยกตัวอย่างเช่น Prima gold ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Prima 
Diamond ดงันัน้การเติบโตจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ Working Capital ท่ีเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน แต่ในอดีตท่ี
ผ่านมาการท่ีภาระหนีบ้ริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลก าไร จึงน าผลก าไรนัน้ไป
สนบัสนนุการเตบิโตของกิจการ แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนแต่ต้องการการเติบโต 
ท าให้มีความจ าเป็นในการกู้ ยืม อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบีย้ในการกู้ ยืมไม่ได้สงูมากประมาณ 5%-
6%   

 
ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากดงันี  ้
เห็นด้วย 202,421,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,421,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

          หมายเหต ุ :  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 725,210 หุ้น 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 19 

 
วาระที่ 4     พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิ 
 
 ส าหรับปี 2559 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 1.32 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ 
ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามนยัมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
44  
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะ
พิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทุนหมนุเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เง่ือนไขทางการเงิน และการตัง้ส ารองทุนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
 

 ข้อมูลงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
 

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 2558 2559 2558 
รายได้รวม 2,915 2,924 2,302 2,031 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (283) (56) (1) 67 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.7083) (0.1363) (0.0033) 0.1639 

 
  ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากดงันี ้
เห็นด้วย 202,235,072 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.91 
ไมเ่ห็นด้วย 186,3000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.09 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,421,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงรายละเอียดการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิ 
 ด้วยข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 ในหน้าท่ี 35 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุ เป็นผู้ ออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระ
กลบัเข้ารับต าแหน่งตอ่อีกก็ได้ ดงันัน้ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดของบริษัทท่ีมีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ท่ีจะต้องพ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุปี จึงต้องเสนอตอ่ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระคือ 
 

1)  คณุสนุนัทา  เตียสวุรรณ์         2) คณุปราณี  คณุประเสริฐ         3) คณุจ านงค์  วฒันเกส 
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 18 

     ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทได้ท าการซือ้ Forward Contract 
กับธนาคาร แต่เม่ือถามว่าการซือ้ Forward Contract จะท าให้ขาดทุนหรือก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน ไมมี่ในงบการเงินได้เลยหรือไม ่ซึ่งในทางปฏิบตัิรายการนีย้ังคงปรากฎในงบการเงิน จึง
ขอยกตวัอย่าง เช่น สมมตวิา่บริษัทซือ้ Forward Contract สกลุเงิน US Dollars ไว้ท่ี 35 บาท เม่ือถึง
เวลาสิน้งวดจะน า Rate 35 บาท เทียบกบั Rate ณ สิน้งวด ซึ่งจะต้องมีส่วนต่างท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้การ
ขาดทนุหรือก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจะยงัคงปรากฎในงบการเงินหากบริษัทยงัท าธรุกิจสง่ออก แต่
การมีนัยส าคญัของรายการนัน้ ต้องพิจารณาว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการขาดทุนท่ีเกิดขึน้จริง
หรือไม่ แต่ส าหรับปี 2559 รายการนีส้่วนใหญ่เป็นรายการท่ีไม่เกิดขึน้จริงเพราะอยู่ในรูปของ
ทรัพย์สินของกิจการ ส าหรับรายการท่ีเกิดขึน้จริงจะเป็นรายการท่ีเกิดจากลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนี ้
การค้าซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ ณ ช่วงเวลานัน้ๆ เพราะขายสินค้าแล้วต้องเก็บเงินค่าสินค้าให้ได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ตอบโดย 
คณุปรีดา  เตียสวุรรณ์   

ส าหรับนโยบายหลกัของคณะกรรมการบริษัทไม่ต้องการให้กลุ่มบริษัทแพรนด้าท าก าไรหรือ
ขาดทนุจากการอตัราแลกเปล่ียน บริษัทจะ Hedge ทุกอย่างเท่าท่ีด าเนินการได้ แต่ตามความเป็น
จริงไมส่ามารถจะ Hedge ทกุอย่างได้ เพราะฉะนัน้ทกุอย่างท่ีเกิดขึน้จากอัตราแลกเปล่ียนเป็นเร่ือง
สดุวสิยัทัง้สิน้ ดงันัน้บริษัทจะท าก าไรหรือขาดทนุนัน้จากผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงเท่านัน้ซึ่งจะไม่
พึง่พาอตัราแลกเปล่ียนใดๆ ทัง้สิน้ 

คุณสุรินทร์ทพิย์  ถาวรทวีวงษ์   จากค าชีแ้จงเร่ืองหนีส้ินเพิ่มขึน้มาอย่างมีสาระส าคัญจาก 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการ
กู้ยืมประมาณ 300 ล้านบาท อยากทราบเหตุผลในการกู้ยืมและคาดว่าจะ Contribute ให้
เกิด Return แก่บริษัทอย่างไรบ้าง ส าหรับส่วนที่สองมาจากเจ้าหนีก้ารค้า ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดท าไมถึงมีสัดส่วนนีค่้อนข้างมาก 

ตอบโดย 
คณุดษิุต  จงสทุธนามณี   

ในส่วนของเจ้าหนีก้ารค้า เป็นหนีท่ี้ไม่มีดอกเบีย้ ดังนัน้การขอระยะเวลาเครดิตจากเจ้าหนี ้
การค้า    นานเท่าไรก็ยิ่งเพิม่สภาพคลอ่งให้แก่กิจการมากขึน้เท่านัน้ ฉะนัน้การมีเจ้าหนีก้ารค้านัน้มี
ประโยชน์ 

ส าหรับการกู้ ยืมท่ีเพิ่มขึน้มาจากการขาดทุนของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งต้องกู้ เงินมาใช้ในการ
หมนุเวียน ยกตัวอย่างเช่น Prima gold ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Prima 
Diamond ดงันัน้การเติบโตจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ Working Capital ท่ีเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน แต่ในอดีตท่ี
ผ่านมาการท่ีภาระหนีบ้ริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลก าไร จึงน าผลก าไรนัน้ไป
สนบัสนนุการเตบิโตของกิจการ แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนแต่ต้องการการเติบโต 
ท าให้มีความจ าเป็นในการกู้ ยืม อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบีย้ในการกู้ ยืมไม่ได้สงูมากประมาณ 5%-
6%   

 
ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากดงันี  ้
เห็นด้วย 202,421,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,421,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

          หมายเหต ุ :  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 725,210 หุ้น 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 19 

 
วาระที่ 4     พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิ 
 
 ส าหรับปี 2559 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 1.32 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ 
ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามนยัมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
44  
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะ
พิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทุนหมนุเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เง่ือนไขทางการเงิน และการตัง้ส ารองทุนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
 

 ข้อมูลงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท  
 

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 2558 2559 2558 
รายได้รวม 2,915 2,924 2,302 2,031 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (283) (56) (1) 67 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.7083) (0.1363) (0.0033) 0.1639 

 
  ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากดงันี ้
เห็นด้วย 202,235,072 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.91 
ไมเ่ห็นด้วย 186,3000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.09 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,421,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงรายละเอียดการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิ 
 ด้วยข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19 ในหน้าท่ี 35 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุ เป็นผู้ ออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระ
กลบัเข้ารับต าแหน่งตอ่อีกก็ได้ ดงันัน้ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดของบริษัทท่ีมีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ท่ีจะต้องพ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุปี จึงต้องเสนอตอ่ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระคือ 
 

1)  คณุสนุนัทา  เตียสวุรรณ์         2) คณุปราณี  คณุประเสริฐ         3) คณุจ านงค์  วฒันเกส 
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 20 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท ซึ่งมีประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าท่ี 20 - 22 และบริษัทฯ ค านึงถึง
สทิธิของผู้ถือหุ้นทกุราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับ การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เ ป็นกรรมการ
บริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ ส าหรับปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิโดยมีกรรมการรายเดิมทัง้ 3 
ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ 
  

หมายเหตุ  :  สรุปผลคะแนนหลงัเสร็จสิน้วาระท่ี 8   
 
ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแตล่ะคน ดงันี ้
 

1) นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์ 
เห็นด้วย 202,337,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.95 
ไมเ่ห็นด้วย 93,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
2) นางปราณี คุณประเสริฐ 
เห็นด้วย 202,337,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.95 
ไมเ่ห็นด้วย 93,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
3) นายจ านงค์  วัฒนเกส 
เห็นด้วย 202,234,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.90 
ไมเ่ห็นด้วย 93,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
งดออกเสียง 103,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 6     พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 
 ประธานฯ ขอให้คณุวีระชัย ตนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 
2560 ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตั ิ
 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 21 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงานและ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมตัิประจ าปี 2560 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทัง้นีไ้ด้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารของปี 2559 ในหน้าท่ี 24 ของเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ส าหรับวาระนี ้การนบัคะแนนเสียง  ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจ านวนการถือ

หุ้นทัง้สิน้ 51,396,840 เสียง และนบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนบัคะแนนเสียง โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 
 

ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดงันี  ้
 

เห็นด้วย 151,004,532 เสียง คดิเป็นร้อยละ 74.60 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
ไมมี่สทิธิออกเสียง 51,396,840 เสียง คดิเป็นร้อยละ 25.39 
รวม 202,421,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 7     พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนด ค่าตอบแทน   
 
 ประธานฯ ขอให้คณุวีระชยั ตนัตกิลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 
2560 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับปี  2560 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาแตง่ตัง้ นายณรงค์  พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอือ้
อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 หรือ นางสาววราพร  ประภาศริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีเครือขา่ยครอบคลมุเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะท า
ให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดบัสากล และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท และ
คา่บริการอ่ืนซึ่งเป็นคา่ตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.85 ล้านบาท  ซึ่งมี
ความสมเหตสุมผล และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ย่างใด ดงัรายละเอียดในหน้าท่ี 25 ของเอกสารประกอบการประชมุ 
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        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 20 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท ซึ่งมีประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าท่ี 20 - 22 และบริษัทฯ ค านึงถึง
สทิธิของผู้ถือหุ้นทกุราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับ การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เ ป็นกรรมการ
บริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ ส าหรับปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิโดยมีกรรมการรายเดิมทัง้ 3 
ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ 
  

หมายเหตุ  :  สรุปผลคะแนนหลงัเสร็จสิน้วาระท่ี 8   
 
ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแตล่ะคน ดงันี ้
 

1) นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์ 
เห็นด้วย 202,337,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.95 
ไมเ่ห็นด้วย 93,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
2) นางปราณี คุณประเสริฐ 
เห็นด้วย 202,337,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.95 
ไมเ่ห็นด้วย 93,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
3) นายจ านงค์  วัฒนเกส 
เห็นด้วย 202,234,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.90 
ไมเ่ห็นด้วย 93,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
งดออกเสียง 103,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 6     พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 
 ประธานฯ ขอให้คณุวีระชัย ตนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 
2560 ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตั ิ
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คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงานและ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมตัิประจ าปี 2560 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทัง้นีไ้ด้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารของปี 2559 ในหน้าท่ี 24 ของเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ส าหรับวาระนี ้การนบัคะแนนเสียง  ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจ านวนการถือ

หุ้นทัง้สิน้ 51,396,840 เสียง และนบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนบัคะแนนเสียง โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 
 

ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดงันี  ้
 

เห็นด้วย 151,004,532 เสียง คดิเป็นร้อยละ 74.60 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
ไมมี่สทิธิออกเสียง 51,396,840 เสียง คดิเป็นร้อยละ 25.39 
รวม 202,421,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 7     พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนด ค่าตอบแทน   
 
 ประธานฯ ขอให้คณุวีระชยั ตนัตกิลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 
2560 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับปี  2560 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาแตง่ตัง้ นายณรงค์  พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอือ้
อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 หรือ นางสาววราพร  ประภาศริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีเครือขา่ยครอบคลมุเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะท า
ให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดบัสากล และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท และ
คา่บริการอ่ืนซึ่งเป็นคา่ตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.85 ล้านบาท  ซึ่งมี
ความสมเหตสุมผล และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ย่างใด ดงัรายละเอียดในหน้าท่ี 25 ของเอกสารประกอบการประชมุ 
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โดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
เห็นด้วย 202,430,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หมายเหต ุ : ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 9,000 หุ้น 
 
วาระที่ 8     พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงระเบียบวาระอ่ืนว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 
รวมถึงสทิธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น จึงก าหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวนัท่ี 1 ตลุาคม - 31 
ธนัวาคม โดยผา่นทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนท่ีผู้ ถือหุ้นจะจัดท าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลงั และ
หลงัจากท่ีคณะกรรมการพจิารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอโดยมีมตไิมบ่รรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลผ่าน Website 
ของบริษัทฯ และผา่นช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชมุ และแจ้งท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ  

 

ทัง้นีใ้นการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 นีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นสง่วาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีผู้
ถือหุ้นเสนอตามข้อก าหนดกฎหมายตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 105 ก าหนดว่า “ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” จึงมี
วาระท่ี 8 ไว้รองรับตามกฎหมายท่ีก าหนด 

 

ประธานท่ีประชมุสอบถามท่ีประชมุวา่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนหรือไม ่สรุปในท่ีประชมุไมมี่การเพิม่เร่ืองอ่ืนใดในวาระอ่ืนๆ  
 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุท่านท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้และขอปิดการประชมุเวลา 12.00 น.  
 

                                      
          .............................................. 
                                           (นายปรีดา   เตยีสวุรรณ์) 

                                                                            ประธานท่ีประชมุ 
................................................ 

                        (นายดษิุต   จงสทุธนามณี)   
             เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทึกการประชมุ 
 

                     รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

   
 ……………………..……..….…                                                 …….…..…..……………….……… 

         (นางสนุนัทา   เตยีสวุรรณ์)                                    และ                    (นายปราโมทย์   เตยีสวุรรณ์) 
                                                        กรรมการ  
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 2 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)  
วงเงนิไม่เกิน 500 ล้านบาท 

ของ 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
สกุลเงนิ : เงินบาท  
จ านวนต้นเงนิรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

: ไมเ่กิน 500 ล้านบาท แบง่ออก 3 ชดุดงันี ้ 
(1) หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมลูค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน  
ชดุละ 5 ล้านบาท     
(2) หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมลูค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน  
ชดุละ 5 ล้านบาท 
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 3 มีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 20 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กัน ชุด
ละ 10 ล้านบาท 

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชดุๆ ทีละชุดตามล าดบั และ ในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แต่
ละชดุ บริษัทจะทยอยออกเป็นชดุย่อยแตล่ะชดุย่อยตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแตล่ะคราว การ
ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนและข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพทัง้นี ้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมีก าหนด 1 ปี นับแต่
วันท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ  หากบริษัทมิได้ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพครบจ านวน
ภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมตผิู้ ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพส่วนท่ียังไม่ออก ขึน้อยู่กับความจ าเป็น
ในการใช้เงินของบริษัท 
บริษัทจะออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพเม่ือบริษัทด าเนินการขายหุ้ นท่ีซือ้คืนท่ียังไม่ได้จ าหน่ายแล้วเสร็จตาม
โครงการซือ้หุ้นคืนท่ีบริษัทเผยแพร่ขา่วเม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2558 หรือครบก าหนดระยะเวลาการขายหุ้นท่ี
ซือ้คืนดงักลา่ว 

อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 1 ตอ่ปี 
อาย ุ : หุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะชดุมีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีออก หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการบริหาร 

หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร  ก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแตล่ะครัง้ 

การช าระคืนเงนิต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
อาย ุ

: ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสทิธิหรือไมมี่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบก าหนด และ/
หรือบริษัทอาจมีสทิธิหรือไมมี่สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพให้
เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การขึน้ทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
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โดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
เห็นด้วย 202,430,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 202,430,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
หมายเหต ุ : ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 9,000 หุ้น 
 
วาระที่ 8     พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงระเบียบวาระอ่ืนว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 
รวมถึงสทิธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น จึงก าหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวนัท่ี 1 ตลุาคม - 31 
ธนัวาคม โดยผา่นทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนท่ีผู้ ถือหุ้นจะจัดท าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลงั และ
หลงัจากท่ีคณะกรรมการพจิารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอโดยมีมตไิมบ่รรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลผ่าน Website 
ของบริษัทฯ และผา่นช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชมุ และแจ้งท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ  

 

ทัง้นีใ้นการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 นีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นสง่วาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีผู้
ถือหุ้นเสนอตามข้อก าหนดกฎหมายตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 105 ก าหนดว่า “ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” จึงมี
วาระท่ี 8 ไว้รองรับตามกฎหมายท่ีก าหนด 

 

ประธานท่ีประชมุสอบถามท่ีประชมุวา่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนหรือไม ่สรุปในท่ีประชมุไมมี่การเพิม่เร่ืองอ่ืนใดในวาระอ่ืนๆ  
 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุท่านท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้และขอปิดการประชมุเวลา 12.00 น.  
 

                                      
          .............................................. 
                                           (นายปรีดา   เตยีสวุรรณ์) 

                                                                            ประธานท่ีประชมุ 
................................................ 

                        (นายดษิุต   จงสทุธนามณี)   
             เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทึกการประชมุ 
 

                     รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

   
 ……………………..……..….…                                                 …….…..…..……………….……… 

         (นางสนุนัทา   เตยีสวุรรณ์)                                    และ                    (นายปราโมทย์   เตยีสวุรรณ์) 
                                                        กรรมการ  
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 2 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)  
วงเงนิไม่เกิน 500 ล้านบาท 

ของ 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
สกุลเงนิ : เงินบาท  
จ านวนต้นเงนิรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

: ไมเ่กิน 500 ล้านบาท แบง่ออก 3 ชดุดงันี ้ 
(1) หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมลูค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน  
ชดุละ 5 ล้านบาท     
(2) หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมลูค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน  
ชดุละ 5 ล้านบาท 
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชดุท่ี 3 มีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 20 ชดุย่อยชดุละเท่าๆ กัน ชุด
ละ 10 ล้านบาท 

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชดุๆ ทีละชุดตามล าดบั และ ในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แต่
ละชดุ บริษัทจะทยอยออกเป็นชดุย่อยแตล่ะชดุย่อยตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแตล่ะคราว การ
ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนและข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพทัง้นี ้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมีก าหนด 1 ปี นับแต่
วันท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ  หากบริษัทมิได้ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพครบจ านวน
ภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมตผิู้ ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพส่วนท่ียังไม่ออก ขึน้อยู่กับความจ าเป็น
ในการใช้เงินของบริษัท 
บริษัทจะออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพเม่ือบริษัทด าเนินการขายหุ้ นท่ีซือ้คืนท่ียังไม่ได้จ าหน่ายแล้วเสร็จตาม
โครงการซือ้หุ้นคืนท่ีบริษัทเผยแพร่ขา่วเม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2558 หรือครบก าหนดระยะเวลาการขายหุ้นท่ี
ซือ้คืนดงักลา่ว 

อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 1 ตอ่ปี 
อาย ุ : หุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะชดุมีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีออก หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการบริหาร 

หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร  ก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแตล่ะครัง้ 

การช าระคืนเงนิต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
อาย ุ

: ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสทิธิหรือไมมี่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพก่อนครบก าหนด และ/
หรือบริษัทอาจมีสทิธิหรือไมมี่สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพให้
เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การขึน้ทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิเพ่ือจดัซือ้วตัถดุบิเพ่ือการผลติสนิค้า และ เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุส ารอง
ในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดมิ รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืน
ใดตามความเหมาะสม   

อัตราแปลงสภาพ : จ านวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะใช้สทิธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทตอ่หุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการตดิตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 

15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ค านวณจาก
ราคาปิดหรือราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัด้วยปริมาณการซือ้ขายในแตล่ะวนัท าการ (“ราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  
อย่างไรก็ดี ถ้าราคาแปลงสภาพท่ีค านวณข้างต้นต ่ากว่ามลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น บริษัทจะต้องออกหุ้น
ชดเชยเพิม่เตมิในลกัษณะท่ีท าให้การค านวณหุ้นทัง้หมดท่ีจะออกในมลูคา่ท่ีตราไว้เป็นไปตามราคาแปลง
สภาพ ในกรณีท่ีการออกหุ้นชดเชยดงักลา่วไมส่ามารถกระท าได้ ให้ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจใน
การก าหนดวธีิการชดเชยอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามความเหมาะสมและท่ีได้ตกลงกบัผู้ถือหุ้นกู้  

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละชุด สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันท าการนับจากวนัออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ ดงักลา่วจนถึงเวลาปิดท าการของวนัท าการของวนัก่อนวนัครบก าหนดอายุหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
1 สปัดาห์ หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหาร ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพในแตล่ะชดุ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: ไมเ่กิน 102,382,250 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) และ 
สัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) 

: 1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 
Pe = ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่
ไมเ่กิน 15 วนัท าการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพ ทัง้นีร้าคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก  ค านวณจากราคา
ปิดหรือราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัด้วยปริมาณการซือ้ขายในแตล่ะวนัท าการ 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด  
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = (Qe/(Qo+Qe)) 
Qo = จ า น ว นหุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เ ท่ า กั บ  409,5 2 9 ,0 0 0  หุ้ น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด  
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือ
หุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 25 

  

กรณีการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้ น กู้แปลง
สภาพทั ้งหมด ณ วัน
สุดท้ายที่จะใช้สิทธิได้ 

กรณีการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้ น กู้แปลง
สภาพทัง้หมด ณ วันแรก
ที่จะใช้สิทธิได้  

รายได้หลกั (บาท) 4,373.00 3,689.00 
จ านวนหุ้ นของบริษัทท่ีมีอยู่
ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 

409.53 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 10.68 9.01 
Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 0.58 
ราคาหุ้ นก่อนการออกหุ้ นกู้
แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Po 6.15 5.19 

ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ลอยตวั (บาท/หุ้น) 5.53 

4.67 

มูลค่าหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีจะ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ล้าน
บาท) 

500.00 500.00 

ร้อยละ 90 ของราคาปิดของ
หุ้ น ใน ช่ ว ง  7  วัน ท าก า ร
ติดต่อกัน ก่อนวันค านวณ 
(โดยใช้ข้อสมมติฐานราคา
ปิด ในช่ ว ง  7  วัน ท าก า ร
ติดต่อกันก่อนวันค านวณ
ดงักลา่วมีราคาเท่ากนั) - Pe 

5.53 4.67 

จ า น ว น หุ้ น ท่ี เ กิ ด อ อ ก
เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
ทัง้หมด - Qe 

90.38 107.14 

จ านวนหุ้ นรวม (ล้านหุ้ น) - 
Qo+Qe 

499.91 516.67 

ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ (ล้านหุ้น) - PE 6.04 5.08 

Price Dilution 1.81% 2.07% 
Control Dilution 18.08% 20.74% 
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิเพ่ือจดัซือ้วตัถดุบิเพ่ือการผลติสนิค้า และ เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุส ารอง
ในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหนีเ้ดมิ รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืน
ใดตามความเหมาะสม   

อัตราแปลงสภาพ : จ านวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะใช้สทิธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทตอ่หุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการตดิตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 

15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ค านวณจาก
ราคาปิดหรือราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัด้วยปริมาณการซือ้ขายในแตล่ะวนัท าการ (“ราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  
อย่างไรก็ดี ถ้าราคาแปลงสภาพท่ีค านวณข้างต้นต ่ากว่ามลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น บริษัทจะต้องออกหุ้น
ชดเชยเพิม่เตมิในลกัษณะท่ีท าให้การค านวณหุ้นทัง้หมดท่ีจะออกในมลูคา่ท่ีตราไว้เป็นไปตามราคาแปลง
สภาพ ในกรณีท่ีการออกหุ้นชดเชยดงักลา่วไมส่ามารถกระท าได้ ให้ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจใน
การก าหนดวธีิการชดเชยอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามความเหมาะสมและท่ีได้ตกลงกบัผู้ถือหุ้นกู้  

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละชุด สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันท าการนับจากวนัออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ ดงักลา่วจนถึงเวลาปิดท าการของวนัท าการของวนัก่อนวนัครบก าหนดอายุหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
1 สปัดาห์ หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหาร ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพในแตล่ะชดุ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: ไมเ่กิน 102,382,250 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) และ 
สัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) 

: 1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 
Pe = ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่
ไมเ่กิน 15 วนัท าการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพ ทัง้นีร้าคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก  ค านวณจากราคา
ปิดหรือราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัด้วยปริมาณการซือ้ขายในแตล่ะวนัท าการ 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด  
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = (Qe/(Qo+Qe)) 
Qo = จ า น ว นหุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เ ท่ า กั บ  409,5 2 9 ,0 0 0  หุ้ น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมด  
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือ
หุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ 
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กรณีการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้ น กู้แปลง
สภาพทั ้งหมด ณ วัน
สุดท้ายที่จะใช้สิทธิได้ 

กรณีการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้ น กู้แปลง
สภาพทัง้หมด ณ วันแรก
ที่จะใช้สิทธิได้  

รายได้หลกั (บาท) 4,373.00 3,689.00 
จ านวนหุ้ นของบริษัทท่ีมีอยู่
ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 

409.53 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 10.68 9.01 
Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 0.58 
ราคาหุ้ นก่อนการออกหุ้ นกู้
แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Po 6.15 5.19 

ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ลอยตวั (บาท/หุ้น) 5.53 

4.67 

มูลค่าหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีจะ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ล้าน
บาท) 

500.00 500.00 

ร้อยละ 90 ของราคาปิดของ
หุ้ น ใน ช่ ว ง  7  วัน ท าก า ร
ติดต่อกัน ก่อนวันค านวณ 
(โดยใช้ข้อสมมติฐานราคา
ปิด ในช่ ว ง  7  วัน ท าก า ร
ติดต่อกันก่อนวันค านวณ
ดงักลา่วมีราคาเท่ากนั) - Pe 

5.53 4.67 

จ า น ว น หุ้ น ท่ี เ กิ ด อ อ ก
เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
ทัง้หมด - Qe 

90.38 107.14 

จ านวนหุ้ นรวม (ล้านหุ้ น) - 
Qo+Qe 

499.91 516.67 

ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ (ล้านหุ้น) - PE 6.04 5.08 

Price Dilution 1.81% 2.07% 
Control Dilution 18.08% 20.74% 
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สรุป  
1. การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.07 
2. การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมด ไม่
เกินร้อยละ 20.74 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 3 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2  

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2”) 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดมิ 16 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 (16:1) 

จ านวนที่ออก 25,595,562 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

อัตราการจัดสรร 16 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 

ในการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ดงักล่าว 
หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ของ
ผู้ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ใน
กรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W2 ในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 

ไมเ่กิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ได้ 1 ครัง้ 
และ ถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีครบ 1 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ในกรณีท่ีวนั
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สรุป  
1. การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 
2.07 
2. การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้หมด ไม่
เกินร้อยละ 20.74 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 3 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2  

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2”) 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดมิ 16 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 (16:1) 

จ านวนที่ออก 25,595,562 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

อัตราการจัดสรร 16 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 

ในการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ดงักล่าว 
หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ของ
ผู้ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ใน
กรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W2 ในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 

ไมเ่กิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ได้ 1 ครัง้ 
และ ถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีครบ 1 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ในกรณีท่ีวนั
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ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
สดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย เน่ืองจากวนั
ใช้สทิธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท
ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 25,595,562 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 6.25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ PRANDA-
W2 

บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมด 
 
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ จ านวน 
รายได้หลกั (บาท) 3,689.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 
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รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.01 
Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 (บาท/หุ้น) – Po 5.19 
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 
ทัง้หมด - Qe 

25.60 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 435.12 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 (ล้าน
หุ้น) - PE 

4.94 

Price Dilution 4.75% 
Control Dilution 5.88% 

 
สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมดไมเ่กินร้อย
ละ 4.75 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมด 
ไมเ่กินร้อยละ 5.88 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W2 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็น        
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 แทน 
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ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
สดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย เน่ืองจากวนั
ใช้สทิธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท
ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 25,595,562 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 6.25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ PRANDA-
W2 

บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมด 
 
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ จ านวน 
รายได้หลกั (บาท) 3,689.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 29 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.01 
Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 (บาท/หุ้น) – Po 5.19 
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 
ทัง้หมด - Qe 

25.60 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 435.12 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 (ล้าน
หุ้น) - PE 

4.94 

Price Dilution 4.75% 
Control Dilution 5.88% 

 
สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมดไมเ่กินร้อย
ละ 4.75 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 ทัง้หมด 
ไมเ่กินร้อยละ 5.88 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W2 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็น        
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W2 แทน 
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สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ของ 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 3  
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3”) 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดมิ 16 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 (16:1) 

จ านวนที่ออก 25,595,563 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

อัตราการจัดสรร 16 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 

ในการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ดงักล่าว 
หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ของ
ผู้ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ใน
กรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W3 ในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W3 

ไมเ่กิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ได้ 1 ครัง้ 
และ ถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีครบ 2 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ในกรณีท่ีวนั
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
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สดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย เน่ืองจากวนั
ใช้สทิธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท
ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 25,595,563 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 6.25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ PRANDA-
W3 

บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W3 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมด 
 
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ จ านวน 
รายได้หลกั (บาท) 3,991.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 
รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.75 
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สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ของ 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 3  
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3”) 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดมิ 16 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 (16:1) 

จ านวนที่ออก 25,595,563 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

อัตราการจัดสรร 16 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 

ในการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ดงักล่าว 
หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ของ
ผู้ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ใน
กรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W3 ในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W3 

ไมเ่กิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ได้ 1 ครัง้ 
และ ถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีครบ 2 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ในกรณีท่ีวนั
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
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สดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย เน่ืองจากวนั
ใช้สทิธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท
ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 25,595,563 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 6.25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ PRANDA-
W3 

บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W3 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมด 
 
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ จ านวน 
รายได้หลกั (บาท) 3,991.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 
รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.75 
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Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 (บาท/หุ้น) – Po 5.61 
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 
ทัง้หมด - Qe 25.60 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 435.12 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 (ล้าน
หุ้น) - PE 5.34 

Price Dilution 4.83% 
Control Dilution 5.88% 

 
สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมดไมเ่กินร้อย
ละ 4.83 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมด 
ไมเ่กินร้อยละ 5.88 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W3 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 แทน 
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สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 4 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4”) 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดมิ 8 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 (8:1) 

จ านวนที่ออก 51,191,125 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

อัตราการจัดสรร 8 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 

ในการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ดงักล่าว 
หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ของ
ผู้ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ใน
กรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W4 ในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W4 

ไมเ่กิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ได้ 1 ครัง้ 
และ ถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีครบ 3 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ในกรณีท่ีวนั
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
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Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 (บาท/หุ้น) – Po 5.61 
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 
ทัง้หมด - Qe 25.60 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 435.12 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 (ล้าน
หุ้น) - PE 5.34 

Price Dilution 4.83% 
Control Dilution 5.88% 

 
สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมดไมเ่กินร้อย
ละ 4.83 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 ทัง้หมด 
ไมเ่กินร้อยละ 5.88 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W3 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W3 แทน 
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สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของ 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 4 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4”) 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดมิ 8 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 (8:1) 

จ านวนที่ออก 51,191,125 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

อัตราการจัดสรร 8 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 

ในการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ดงักล่าว 
หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ของ
ผู้ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสทิธิของผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ใน
กรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W4 ในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W4 

ไมเ่กิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ได้ 1 ครัง้ 
และ ถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีครบ 3 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ในกรณีท่ีวนั
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
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สดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย เน่ืองจากวนั
ใช้สทิธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท
ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 51,191,125 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 6.25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ PRANDA-
W4 

บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W4 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมด 
 
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ จ านวน 
รายได้หลกั (บาท) 4,373.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 
รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 10.68 
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Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 (บาท/หุ้น) – Po 6.15 
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 
ทัง้หมด - Qe 51.19 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 460.72 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 (ล้าน
หุ้น) - PE 5.58 

Price Dilution 9.30% 
Control Dilution 11.11% 

 
สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมดไมเ่กินร้อย
ละ 9.30 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมด 
ไมเ่กินร้อยละ 11.11 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ  

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W4 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 แทน 
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สดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย เน่ืองจากวนั
ใช้สทิธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท
ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 51,191,125 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 6.25 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ PRANDA-
W4 

บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W4 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมด 
 
สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ จ านวน 
รายได้หลกั (บาท) 4,373.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 
รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 10.68 
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Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 (บาท/หุ้น) – Po 6.15 
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 
ทัง้หมด - Qe 51.19 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 460.72 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 (ล้าน
หุ้น) - PE 5.58 

Price Dilution 9.30% 
Control Dilution 11.11% 

 
สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมดไมเ่กินร้อย
ละ 9.30 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ทัง้หมด 
ไมเ่กินร้อยละ 11.11 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ  

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W4 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ PRANDA-W4 แทน 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของบริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี 
จ ากัด (มหาชน) ต่อกรรมการ และ/หรือ พนักงาน ครัง้ทื่ 2 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ที่ 2”) 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่กรรมการและพนกังานท่ีมีความส าคญัตอ่การด ารงอยู่ และการด าเนินธรุกิจของบริษัท และเพ่ือจงูใจกรรมการ
และพนกังานดงักลา่วยงัคงท างานอยู่กบักลุ่มบริษัทตอ่ไป อนัจะช่วยสร้างความเจริญเตบิโตให้แก่บริษัท 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ที่ 2 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือ และไมส่ามารถเปล่ียนมือได้ 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 

จ านวนที่ออก 20,476,450 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

สัดส่วนการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท 

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 สามารถใช้สทิธิได้ตามรายละเอียดดงันี ้

การใช้สิทธิครัง้ท่ี 1:  สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 

การใช้สิทธิครัง้ท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (รวมสิทธิท่ีได้จาก
การใช้สทิธิครัง้ท่ี 1 และ 2) 

การใช้สิทธิครัง้ท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (รวมสิทธิท่ีได้จาก
การใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-3) 

วธีิการพจิารณาจัดสรร บริษัทจะพจิารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ตามความส าคญัของ
กรรมการและพนกังานตอ่การด ารงอยู่และการด าเนินธุรกิจของบริษัท ความเหมาะสมจากต าแหน่งหน้าท่ี
งาน ความรับผดิชอบท่ีมีตอ่บริษัท อายงุาน ประสบการณ์ ผลประโยชน์ท่ีจะน ามาสู่บริษัทในอนาคต  

อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ

3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
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พนักงานครัง้ที่ 2 

เง่ือนไขการส่งมอบคืน 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ
พนักงานครัง้ที่ 2 หากผู้
ถือพ้นจากการเป็น
กรรมการและพนักงาน 
ตาย ถูกพทิักษ์ทรัพย์ 
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
และ ตกเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ 

หากกรรมการหรือพนกังานพ้นจากการเป็นกรรมการและพนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อยตาย ถกูพทิกัษ์
ทรัพย์ ตกเป็นบคุคลล้มละลาย และ ตกเป็นบคุคลไร้ความสามารถ ไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตามก่อนท่ีจะใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2  กรรมการหรือพนกังานดงักลา่วหรือทายาท 
หรือ ผู้สืบสทิธิของกรรมการและพนกังานดงักล่วไม่มีสิทธิในใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 และ จะต้องสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 คืนให้แก่
บริษัท และ บริษัทจะน ามาจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานอ่ืนของบริษัทหรือบริษัทย่อยตอ่ไป 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัท
ได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 2 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 สามารถใช้สทิธิได้ปีละ 1 ครัง้ ในวนัครบรอบ
ปีแตล่ะปี นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายของ
บริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ซึ่งประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 5 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ ยกเว้น
การแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิในระหวา่ง 15 วนัท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

จ านวนหุ้นรองรับการ
ใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 20,476,450 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 5.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนักงาน
ครัง้ที่ 2 

บริษัทจะไมน่ าใบส าคญัแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการ
และพนักงานครัง้ที่ 2 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของบริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี 
จ ากัด (มหาชน) ต่อกรรมการ และ/หรือ พนักงาน ครัง้ทื่ 2 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ที่ 2”) 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่กรรมการและพนกังานท่ีมีความส าคญัตอ่การด ารงอยู่ และการด าเนินธรุกิจของบริษัท และเพ่ือจงูใจกรรมการ
และพนกังานดงักลา่วยงัคงท างานอยู่กบักลุ่มบริษัทตอ่ไป อนัจะช่วยสร้างความเจริญเตบิโตให้แก่บริษัท 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ที่ 2 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ถือ และไมส่ามารถเปล่ียนมือได้ 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 

จ านวนที่ออก 20,476,450 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท 

สัดส่วนการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท 

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 สามารถใช้สทิธิได้ตามรายละเอียดดงันี ้

การใช้สิทธิครัง้ท่ี 1:  สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 

การใช้สิทธิครัง้ท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (รวมสิทธิท่ีได้จาก
การใช้สทิธิครัง้ท่ี 1 และ 2) 

การใช้สิทธิครัง้ท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (รวมสิทธิท่ีได้จาก
การใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-3) 

วธีิการพจิารณาจัดสรร บริษัทจะพจิารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ตามความส าคญัของ
กรรมการและพนกังานตอ่การด ารงอยู่และการด าเนินธุรกิจของบริษัท ความเหมาะสมจากต าแหน่งหน้าท่ี
งาน ความรับผดิชอบท่ีมีตอ่บริษัท อายงุาน ประสบการณ์ ผลประโยชน์ท่ีจะน ามาสู่บริษัทในอนาคต  

อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ

3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
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พนักงานครัง้ที่ 2 

เง่ือนไขการส่งมอบคืน 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ
พนักงานครัง้ที่ 2 หากผู้
ถือพ้นจากการเป็น
กรรมการและพนักงาน 
ตาย ถูกพทิักษ์ทรัพย์ 
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
และ ตกเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ 

หากกรรมการหรือพนกังานพ้นจากการเป็นกรรมการและพนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อยตาย ถกูพทิกัษ์
ทรัพย์ ตกเป็นบคุคลล้มละลาย และ ตกเป็นบคุคลไร้ความสามารถ ไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตามก่อนท่ีจะใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2  กรรมการหรือพนกังานดงักลา่วหรือทายาท 
หรือ ผู้สืบสทิธิของกรรมการและพนกังานดงักล่วไม่มีสิทธิในใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 และ จะต้องสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 คืนให้แก่
บริษัท และ บริษัทจะน ามาจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานอ่ืนของบริษัทหรือบริษัทย่อยตอ่ไป 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 จ านวน 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุบริษัท
ได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 2 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 สามารถใช้สทิธิได้ปีละ 1 ครัง้ ในวนัครบรอบ
ปีแตล่ะปี นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายของ
บริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ซึ่งประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่ง 5 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ ยกเว้น
การแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิในระหวา่ง 15 วนัท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

จ านวนหุ้นรองรับการ
ใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 20,476,450 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 5.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิส าหรับ
กรรมการและพนักงาน
ครัง้ที่ 2 

บริษัทจะไมน่ าใบส าคญัแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการ
และพนักงานครัง้ที่ 2 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 2.00 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
ทัง้หมด 

สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ที่ 2 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รายได้หลกั (บาท) 3,689.00 3,991.00 4,373.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้าน
หุ้น)  – Qo 409.53 409.53 409.53 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.01 9.75 10.68 
Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 0.58 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
ส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
(บาท/หุ้น) – Po 

5.19 5.61 6.15 

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)  - Pe 2.00 2.00 2.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 ทัง้หมด - Qe 

5.12 10.24 20.48 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 414.65 419.77 430.01 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้
ท่ี 2 (ล้านหุ้น) - PE 

5.15 5.52 5.95 

Price Dilution 0.76% 1.57% 3.21% 
Control Dilution 1.23% 2.44% 4.76% 
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สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 
2 ทัง้หมดไมเ่กินร้อยละ 3.21  

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 ทัง้หมด ไมเ่กินร้อยละ 4.76 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือ
รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ
พนักงานครัง้ที่ 2 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 แทน 
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ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) และ สัดส่วน
การถือหุ้น (Control 
Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 (บาท/หุ้น) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 2.00 บาท ตอ่ หุ้น  
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
ทัง้หมด 
 
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั ซึ่งเท่ากบั 409,529,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
ทัง้หมด 

สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานครัง้ที่ 2 ใช้สิทธิ 

หัวข้อ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รายได้หลกั (บาท) 3,689.00 3,991.00 4,373.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทท่ีมีอยู่ปัจจบุนั (ล้าน
หุ้น)  – Qo 409.53 409.53 409.53 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.01 9.75 10.68 
Price to Sales Ratio (เท่า) 0.58 0.58 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
ส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 
(บาท/หุ้น) – Po 

5.19 5.61 6.15 

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)  - Pe 2.00 2.00 2.00 
จ านวนหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 ทัง้หมด - Qe 

5.12 10.24 20.48 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 414.65 419.77 430.01 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้
ท่ี 2 (ล้านหุ้น) - PE 

5.15 5.52 5.95 

Price Dilution 0.76% 1.57% 3.21% 
Control Dilution 1.23% 2.44% 4.76% 
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สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 
2 ทัง้หมดไมเ่กินร้อยละ 3.21  

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานครัง้ท่ี 2 ทัง้หมด ไมเ่กินร้อยละ 4.76 

เหตุในการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือ
รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ
พนักงานครัง้ที่ 2 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับกรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 2 แทน 
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เอกสารประกอบการเข้า 
ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2561 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 29 มกราคม 2561 
การมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพจิารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามท่ีบริษัทฯ   
ได้เสนอช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 3 ท่าน คือ  

1. นายวีระชยั ตนัตกิลุ  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางรวฐิา พงศ์นชุิต  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจ านงค์ วฒันเกส  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีรายละเอียดข้อมลูประวตักิรรมการดงักลา่วประกอบการพจิารณา 
 

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 ผู้มอบฉนัทะโปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. เพียงช่ือ

เดียวและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ   
 ผู้มอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะของท่านมายงั “ส านักงานเลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสมัพนัธ์” ก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองธุรกิจ

ตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกสง่ทางไปรษณีย์ไมต้่องตดิแสตมป์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนเข้าร่วมประชมุ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
        1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น     
บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 
      1.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลาย                       
มือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 1.2.2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือ            
รับรองส าเนาถกูต้อง 

  1.2.3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.1.2)  ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม 
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เอกสารประกอบการเข้า 
ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2561 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 29 มกราคม 2561 
การมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพจิารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามท่ีบริษัทฯ   
ได้เสนอช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 3 ท่าน คือ  

1. นายวีระชยั ตนัตกิลุ  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางรวฐิา พงศ์นชุิต  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจ านงค์ วฒันเกส  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีรายละเอียดข้อมลูประวตักิรรมการดงักลา่วประกอบการพจิารณา 
 

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 ผู้มอบฉนัทะโปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. เพียงช่ือ

เดียวและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ   
 ผู้มอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะของท่านมายงั “ส านักงานเลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสมัพนัธ์” ก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองธุรกิจ

ตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกสง่ทางไปรษณีย์ไมต้่องตดิแสตมป์ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชัน้ 5 ของบริษัทฯ เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนเข้าร่วมประชมุ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
        1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น     
บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 
      1.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลาย                       
มือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 1.2.2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือ            
รับรองส าเนาถกูต้อง 

  1.2.3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.1.2)  ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม 
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  ประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคลนัน้ (ถ้ามี) 
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ          
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2.2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นได้รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

2.2.3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2.  
      แล้วแต่กรณีภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้

3.1) หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคล อาจเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ี
ของนิตบิคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

3.2) เอกสารท่ีไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ แทนนิติบุคคลนัน้ลง
ลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
● ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ีประชุม

ออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38. 

ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงตามท่ีกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้ในกรณีนัน้ๆ  
 

● การวนิิจฉยัชีข้าดหรือลงมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธี
ใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าด 
  
 ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพเิศษในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะลงมต ิผู้ถือหุ้นคนนัน้ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่วเว้นแต ่
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไมมี่ข้อห้าม 

 

● การนบัคะแนนเสียงและแจ้งการนบัคะแนน 

 ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชีแ้จงวิธีการรับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงแตล่ะวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่ง
มาจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นและประธานท่ีประชมุแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ  โดยประธานท่ี
ประชมุ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่ ผู้ถือหุ้นสามารถพจิารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
 ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย ตันตกุิล 

                     อายุ    75 ปี 
                    สัญชาต ิ ไทย  

ที่อยู่  29 ถนนสริิธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
                     ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน               
บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 

    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 
 สมาชิกสภานิตบิญััญัตแิห่งชาติ 
 อธิบดีกรมธนารักษ์ 
 อธิบดีกรมสรรพสามติ 
 รองปลดักระทรวงการคลงั 
 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
 รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถือหุ้น - ไมมี่ - (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2560) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา   

 LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
 เนตบิณัฑิตส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา 
 นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ส านกังาน ก.พ. หลกัสตูร 1 รุ่น 13 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 ท่ีปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จ ากดั 
 กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลียม 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไมมี่ - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมมี่ - 
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  ประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคลนัน้ (ถ้ามี) 
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ          
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2.2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นได้รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

2.2.3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2.  
      แล้วแต่กรณีภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้

3.1) หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคล อาจเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ี
ของนิตบิคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

3.2) เอกสารท่ีไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ แทนนิติบุคคลนัน้ลง
ลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
● ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ีประชุม

ออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38. 

ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงตามท่ีกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้ในกรณีนัน้ๆ  
 

● การวนิิจฉยัชีข้าดหรือลงมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธี
ใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าด 
  
 ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพเิศษในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะลงมต ิผู้ถือหุ้นคนนัน้ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่วเว้นแต ่
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไมมี่ข้อห้าม 

 

● การนบัคะแนนเสียงและแจ้งการนบัคะแนน 

 ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชีแ้จงวิธีการรับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงแตล่ะวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่ง
มาจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นและประธานท่ีประชมุแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ  โดยประธานท่ี
ประชมุ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่ ผู้ถือหุ้นสามารถพจิารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
 ช่ือ - นามสกุล นายวีระชัย ตันตกุิล 

                     อายุ    75 ปี 
                    สัญชาต ิ ไทย  

ที่อยู่  29 ถนนสริิธร ซอย 2 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
                     ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน               
บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี 

    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 
 สมาชิกสภานิตบิญััญัตแิห่งชาติ 
 อธิบดีกรมธนารักษ์ 
 อธิบดีกรมสรรพสามติ 
 รองปลดักระทรวงการคลงั 
 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
 รองอธิบดีกรมสรรพากร 

จ านวนการถือหุ้น - ไมมี่ - (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2560) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา   

 LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A 
 เนตบิณัฑิตส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา 
 นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ส านกังาน ก.พ. หลกัสตูร 1 รุ่น 13 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 ท่ีปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จ ากดั 
 กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ด้วยปิโตรเลียม 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไมมี่ - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมมี่ - 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 

 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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    ช่ือ - นามสกลุ นางรวฐิา พงศ์นชุิต 
        อายุ    68 ปี 
        สัญชาต ิ ไทย  
         ที่อยู่  5/208 ล าลกูกา 71 แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทุมธานี 12150 
        ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั 
 รองอธิบดีกรมสรรพากร  
 ผู้อ านวยการส านกัอทุธรณ์ภาษี กรมสรรพากร  
 นิติกร 9 ชช. (ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ ท าลายระบบภาษี) ส านัก

ตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร 
 รองโฆษกกระทรวงการคลงั 
 โฆษกกรมสรรพากร 
 เลขานกุาร กรมสรรพากร 
 อนกุรรมาธิการศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 
 กรรมการช าระบญัชี บรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสนิทรัพย์สขุมุวทิ จ ากดั 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

    บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

    บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 
 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

   กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
จ านวนการถือหุ้น - ไมมี่ - (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2560) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 

 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 
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    ช่ือ - นามสกลุ นางรวฐิา พงศ์นชุิต 
        อายุ    68 ปี 
        สัญชาต ิ ไทย  
         ที่อยู่  5/208 ล าลกูกา 71 แขวงบงึลาดสวาย เขตล าลกูกา ปทุมธานี 12150 
        ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั 
 รองอธิบดีกรมสรรพากร  
 ผู้อ านวยการส านกัอทุธรณ์ภาษี กรมสรรพากร  
 นิติกร 9 ชช. (ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ ท าลายระบบภาษี) ส านัก

ตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร 
 รองโฆษกกระทรวงการคลงั 
 โฆษกกรมสรรพากร 
 เลขานกุาร กรมสรรพากร 
 อนกุรรมาธิการศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 
 กรรมการช าระบญัชี บรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสนิทรัพย์สขุมุวทิ จ ากดั 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

    บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

    บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 
 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

   กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
จ านวนการถือหุ้น - ไมมี่ - (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2560) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

Pranda GroupTH_m2.indd   45 1/6/61 BE   3:10 PM



 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 19 (บยส.19) 
 หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 1 
 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 15 (ปรอ.15) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานอนกุรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัท่ีปรึกษาการจดัการแห่งประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาประจ าสถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  
 อปุนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร 
 กรรมการการมลูนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 กรรมการรุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 ประธานบริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ประธานบริษัท จนัค า เรสซิเด้นท์ จ ากดั 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมมี่ - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไมมี่ - 

  
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 

 
  

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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 ช่ือ - นามสกุล นายจ านงค์ วฒันเกส 

           อายุ  66 ปี 
           สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่  99 แบร่ิง ซอย 3 สขุมุวทิ 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
           ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อินทรประกันภัย 
(2543-2555) 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัทร่วมทนุธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541) 
 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ร่วมทนุ ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA) 
 SCB Technology - กิจการทนุร่วมเส่ียง ของ ธ.ไทยพาณิชย์ 

 ผู้จดัการก่อตัง้ (Founding Manager) Business Advisory Center เพ่ือกิจการ SMEs สถาบนัคี
นนัแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนบัสนนุของ USAID (2542-2543)  

 กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(2540) 

 ท่ีปรึกษาส านกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยัมหิดล (2540) 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนขอ็ค ประกนัชีวติ จ ากดั (2543-2549) 
 เจ้าหน้าท่ีวฒันธรรม องค์การขา่วสารสหรัฐ กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตนั (2528-

2534) 
 อาจารย์วชิาการประกนัภยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2523-2525) 
 ผู้จดัการศนูย์วชิาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวติ  (2520-2525) 
 อาจารย์บณัฑิตศกึษา (ภาษาและปรัชญา) คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2547-

2556) 
 ท่ีปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) 
 กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพ (ก่อตัง้ พ.ศ. 2470) 

จ านวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2560) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2557 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2517 
 ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) 
 ปริญญาเอก จบภาคบงัคบัหลกัสตูรรัฐศาสตรดษุฎีบณัทิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไมท่ าวทิยานิพนธ์) 
 ประกาศนียบตัร ภาษาองักฤษขัน้สงู (เกียรตนิิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 
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การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 
 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 19 (บยส.19) 
 หลกัสตูรนกับริหารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 1 
 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 15 (ปรอ.15) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานอนกุรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัท่ีปรึกษาการจดัการแห่งประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาประจ าสถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  
 อปุนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร 
 กรรมการการมลูนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 กรรมการรุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) 
 ประธานบริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ประธานบริษัท จนัค า เรสซิเด้นท์ จ ากดั 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวสอบ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมมี่ - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไมมี่ - 

  
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 
 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 16/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 

 
  

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 47 

 
 ช่ือ - นามสกุล นายจ านงค์ วฒันเกส 

           อายุ  66 ปี 
           สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่  99 แบร่ิง ซอย 3 สขุมุวทิ 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
           ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อินทรประกันภัย 
(2543-2555) 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัทร่วมทนุธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541) 
 Siam Commercial Link 
 Science Commercial Link ร่วมทนุ ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA) 
 SCB Technology - กิจการทนุร่วมเส่ียง ของ ธ.ไทยพาณิชย์ 

 ผู้จดัการก่อตัง้ (Founding Manager) Business Advisory Center เพ่ือกิจการ SMEs สถาบนัคี
นนัแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนบัสนนุของ USAID (2542-2543)  

 กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(2540) 

 ท่ีปรึกษาส านกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยัมหิดล (2540) 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนขอ็ค ประกนัชีวติ จ ากดั (2543-2549) 
 เจ้าหน้าท่ีวฒันธรรม องค์การขา่วสารสหรัฐ กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตนั (2528-

2534) 
 อาจารย์วชิาการประกนัภยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2523-2525) 
 ผู้จดัการศนูย์วชิาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกนัชีวติ  (2520-2525) 
 อาจารย์บณัฑิตศกึษา (ภาษาและปรัชญา) คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2547-

2556) 
 ท่ีปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) 
 กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพ (ก่อตัง้ พ.ศ. 2470) 

จ านวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2560) 
จ านวนวาระที่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ปี 2557 - 2560) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2517 
 ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) 
 ปริญญาเอก จบภาคบงัคบัหลกัสตูรรัฐศาสตรดษุฎีบณัทิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไมท่ าวทิยานิพนธ์) 
 ประกาศนียบตัร ภาษาองักฤษขัน้สงู (เกียรตนิิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 

 

Pranda GroupTH_m2.indd   47 1/6/61 BE   3:10 PM



 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 48 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 5/2544, Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2545,  

DCP Refresher Course 2/2549,  Chartered Director รุ่นท่ี 1/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 6 
 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 

1990           (พ.ศ. 2533) 
 Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534)  

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทนุ บมจ. แอลดีซี เดน็ทอล (2556-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชีวิต (2550-2559) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไมมี่ - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมมี่ - 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
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มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง (เร่ิม 12.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ (เร่ิม 12.00น.) 
น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
หนงัสือมอบฉนัทะ 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมี Barcode 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบฉนัทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. แพรนด้า จวิเวลร่ี 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน 
ซึ่งมี Barcode 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้าน หรืองดออกเสียง  
และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ  Barcode 

กรณีท่ีมีผู้ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ยกมือ
และกรอกบตัรลงคะแนน 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
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การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 5/2544, Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2545,  

DCP Refresher Course 2/2549,  Chartered Director รุ่นท่ี 1/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 6 
 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 

1990           (พ.ศ. 2533) 
 Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534)  

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทนุ บมจ. แอลดีซี เดน็ทอล (2556-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชีวิต (2550-2559) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไมมี่ - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไมมี่ - 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมมี่ - 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 

 
 การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 17/17 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
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ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมโดย
โฆษณาวนับอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ตดิตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็น
ท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวดัใกล้เคียงกับท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา หรือจังหวดัอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้น
น้อยกวา่ 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใดเม่ือล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอันระงับไป หากว่าการ
ประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน ซึ่งบรรลนุิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ไ ด้ 
หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุ 

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี

ประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
(ฌ) การควบหรือเลกิกิจการ 

ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พจิารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พจิารณาจดัสรรก าไร 
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ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมโดย
โฆษณาวนับอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ตดิตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็น
ท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวดัใกล้เคียงกับท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา หรือจังหวดัอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้น
น้อยกวา่ 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใดเม่ือล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอันระงับไป หากว่าการ
ประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน ซึ่งบรรลนิุติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ไ ด้ 
หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุ 

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี

ประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
(ฌ) การควบหรือเลกิกิจการ 

ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พจิารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พจิารณาจดัสรรก าไร 
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(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) กิจการอ่ืนๆ 

 

การบัญชี การเงนิ การสอบบัญชี และเงนิปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดลุและบญัชีก าไร

ขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท สมดุและบญัชีทัง้หลายของบริษัท จะต้องท าเป็นภาษาไทย 
และต้องท าตามวธีิบญัชีสากล ซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปี เพ่ือพจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุหรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พจิารณาอนมุตั ิคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้ตรวจสอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม      
มใิห้แบง่เงินปันผล เงินปันผลส าหรับหุ้นสามญัให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ 
และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยงัผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพมิพ์ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ หรือ
คณะกรรมการลงมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองท่ีได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ลงมตกินัผลก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือด าเนินกิจการของ
บริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชีเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทใน
เวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดนัดพบท่ีสนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า  BTS (บางนา)                   
ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 11.30 น. – 13.30 น. โดยสามารถตดิตอ่พนกังานขบัรถได้ท่ีนายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 
และ/หรือนายศุภฤกษ์  เถลิงสุข เบอรโทร. 094-568-9454   และสามารถแจ้งล่วงหน้าส าหรับการใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัทฯ ได้ท่ี            
ส านกังานเลขานกุารบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 436 
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(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) กิจการอ่ืนๆ 

 

การบัญชี การเงนิ การสอบบัญชี และเงนิปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดลุและบญัชีก าไร

ขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท สมดุและบญัชีทัง้หลายของบริษัท จะต้องท าเป็นภาษาไทย 
และต้องท าตามวธีิบญัชีสากล ซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปี เพ่ือพจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุหรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พจิารณาอนมุตั ิคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้ตรวจสอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม      
มใิห้แบง่เงินปันผล เงินปันผลส าหรับหุ้นสามญัให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ 
และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยงัผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพมิพ์ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ หรือ
คณะกรรมการลงมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองท่ีได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ลงมตกินัผลก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือด าเนินกิจการของ
บริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชีเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทใน
เวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) กิจการอ่ืนๆ 

 

การบัญชี การเงนิ การสอบบัญชี และเงนิปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดลุและบญัชีก าไร

ขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท สมดุและบญัชีทัง้หลายของบริษัท จะต้องท าเป็นภาษาไทย 
และต้องท าตามวธีิบญัชีสากล ซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปี เพ่ือพจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุหรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พจิารณาอนมุตั ิคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้ตรวจสอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม      
มใิห้แบง่เงินปันผล เงินปันผลส าหรับหุ้นสามญัให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ 
และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยงัผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพมิพ์ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ หรือ
คณะกรรมการลงมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองท่ีได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ลงมตกินัผลก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือด าเนินกิจการของ
บริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชีเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทใน
เวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

  

 

        บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 หน้า 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดนัดพบท่ีสนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า  BTS (บางนา)                   
ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 11.30 น. – 13.30 น. โดยสามารถตดิตอ่พนกังานขบัรถได้ท่ีนายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 
และ/หรือนายศุภฤกษ์  เถลิงสุข เบอรโทร. 094-568-9454   และสามารถแจ้งล่วงหน้าส าหรับการใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัทฯ ได้ท่ี            
ส านกังานเลขานกุารบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ตอ่ 403, 436 

 
 
 

  

แผนทีต่ั้งบริษัทแพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) กิจการอ่ืนๆ 

 

การบัญชี การเงนิ การสอบบัญชี และเงนิปันผล 
ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดลุและบญัชีก าไร

ขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท สมดุและบญัชีทัง้หลายของบริษัท จะต้องท าเป็นภาษาไทย 
และต้องท าตามวธีิบญัชีสากล ซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทย 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปี เพ่ือพจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุหรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พจิารณาอนมุตั ิคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้ตรวจสอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม      
มใิห้แบง่เงินปันผล เงินปันผลส าหรับหุ้นสามญัให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ 
และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยงัผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพมิพ์ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ หรือ
คณะกรรมการลงมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองท่ีได้ระบุไว้แล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ลงมตกินัผลก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือด าเนินกิจการของ
บริษัท 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชีเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทใน
เวลาระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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      หนงัสือมอบฉนัทะ  

     

       เขียนที�................................................................................................... 
       วนัที� .................เดือน..................................พ.ศ..................................... 

       

 (�) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ.................................................................. 

อยูบ้่านเลขที�..................................... ถนน ...................................................ตําบล / แขวง....................................................................... 
อําเภอ / เขต...................................................... จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย์........................................................... 

  

 (�) เป็นผู้ ถือหุ้นของ                                                         บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�                                                จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................... เสียง 
  

 (�) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (�) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที�.......................................... 
ถนน.............................................ตําบล / แขวง...............................................อําเภอ / เขต................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (�) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที�.......................................... 
ถนน............................................ตําบล / แขวง...............................................อําเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (�) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที�.......................................... 
ถนน............................................ตําบล / แขวง...............................................อําเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์............................................... 
            
             คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั �งที� �/���� ในวันจันทร์ที� �� มกราคม ���� เวลา ��.��น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B� ชั �น � ของบริษัทฯ เลขที� ��     
ถนนบางนา - ตราด �� แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
  

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
  

       ลงชื�อ...................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
        (.............................................................)      

        

ลงชื�อ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                              (.............................................................)       

หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

  

 แบบ ก. อากรแสตมป์ ��.-บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ  
     
 

        เขียนที�............................................................................................. 
        วนัที�............เดือน.............................................พ.ศ..........................  
        

 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาต.ิ.......................................................................... 

อยู่บ้านเลขที�..............................................ถนน.................................................................ตําบล / แขวง.................................................................... 
อําเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 
 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน)                      

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้           

      1......................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน.......................................................................ตําบล / แขวง................................................................... 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ หรือ 

     2.......................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน........................................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 

    3.........................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน.......................................................................ตําบล / แขวง................................................................... 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
 

 

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบดงันี � :- 
           1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ�� ปี 

              อยูบ้่านเลขที� �� ถนนสิริธร ซอย � แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ����� 
    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นชิุต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ�� ปี 

           อยูบ้่านเลขที� �/��� ลําลกูกา �� ถนนลําลกูกา แขวงบงึลาดสวาย เขตลําลกูกา ปทมุธานี ����� 
  

หรือ    3. นายจํานงค์ วฒันเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ�� ปี                                 
อยูบ้่านเลขที� �� ซ.แบริ�ง � แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ����� 

 

คนหนึ�งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� 
ในวันจันทร์ที� �� มกราคม ���� เวลา ��.��น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั �น 5 ของบริษัทฯ เลขที� 28 ถนนบางนา - ตราด 28 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
 

  (�)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
      

วาระที� � พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 255� เมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ ��.-บาท 

โปรดกา
เครื�องหมาย
หน้าชื�อผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงชื�อเดียว 
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      หนงัสือมอบฉนัทะ  

     

       เขียนที�................................................................................................... 
       วนัที� .................เดือน..................................พ.ศ..................................... 

       

 (�) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ.................................................................. 

อยูบ้่านเลขที�..................................... ถนน ...................................................ตําบล / แขวง....................................................................... 
อําเภอ / เขต...................................................... จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย์........................................................... 

  

 (�) เป็นผู้ ถือหุ้นของ                                                         บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�                                                จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................... เสียง 
  

 (�) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (�) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที�.......................................... 
ถนน.............................................ตําบล / แขวง...............................................อําเภอ / เขต................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (�) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที�.......................................... 
ถนน............................................ตําบล / แขวง...............................................อําเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
 (�) ..........................................................................................อาย ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขที�.......................................... 
ถนน............................................ตําบล / แขวง...............................................อําเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์............................................... 
            
             คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั �งที� �/���� ในวันจันทร์ที� �� มกราคม ���� เวลา ��.��น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B� ชั �น � ของบริษัทฯ เลขที� ��     
ถนนบางนา - ตราด �� แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
  

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
  

       ลงชื�อ...................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
        (.............................................................)      

        

ลงชื�อ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                              (.............................................................)       

หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

  

 แบบ ก. อากรแสตมป์ ��.-บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ  
     
 

        เขียนที�............................................................................................. 
        วนัที�............เดือน.............................................พ.ศ..........................  
        

 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาต.ิ.......................................................................... 

อยู่บ้านเลขที�..............................................ถนน.................................................................ตําบล / แขวง.................................................................... 
อําเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 
 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน)                      

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................................เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้           

      1......................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน.......................................................................ตําบล / แขวง................................................................... 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ หรือ 

     2.......................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน........................................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 

    3.........................................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน.......................................................................ตําบล / แขวง................................................................... 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 
 

 

กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบดงันี � :- 
           1. นายวีระชยั ตนัติกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ�� ปี 

              อยูบ้่านเลขที� �� ถนนสิริธร ซอย � แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ����� 
    

หรือ    2.  นางรวิฐา พงศ์นชิุต  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ�� ปี 

           อยูบ้่านเลขที� �/��� ลําลกูกา �� ถนนลําลกูกา แขวงบงึลาดสวาย เขตลําลกูกา ปทมุธานี ����� 
  

หรือ    3. นายจํานงค์ วฒันเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ�� ปี                                 
อยูบ้่านเลขที� �� ซ.แบริ�ง � แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ����� 

 

คนหนึ�งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� 
ในวันจันทร์ที� �� มกราคม ���� เวลา ��.��น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั �น 5 ของบริษัทฯ เลขที� 28 ถนนบางนา - ตราด 28 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
 

  (�)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
      

วาระที� � พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 255� เมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 

แบบ ข. อากรแสตมป์ ��.-บาท 

โปรดกา
เครื�องหมาย
หน้าชื�อผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงชื�อเดียว 
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วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จาํนวนไม่เกนิ ��� 
ล้านบาท 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ครั�งที� � ครั�งที� � และ ครั�งที� � 

เพื�อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
                  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท และหรือบริษัทย่อย ครั�งที� � 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง   

 

วาระที� � พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอ
ขายใบสาํคัญแสดงสิทธิครั�งที� � ครั�งที� � ครั�งที� �และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงาน 
ครั�งที� � 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของบริษัท 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
  

วาระที� � เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
         เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� หน้า 57 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี �ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
 (�)ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

        ลงชื�อ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ
                (.....................................................................)     
                  

        ลงชื�อ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                       (......................................................................)     
        

         

  

   
หมายเหตุ  
�. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ น 

    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ 

    มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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        บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� หน้า 56 

วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จาํนวนไม่เกนิ ��� 
ล้านบาท 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ครั�งที� � ครั�งที� � และ ครั�งที� � 

เพื�อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
                  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท และหรือบริษัทย่อย ครั�งที� � 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง   

 

วาระที� � พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอ
ขายใบสาํคัญแสดงสิทธิครั�งที� � ครั�งที� � ครั�งที� �และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงาน 
ครั�งที� � 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของบริษัท 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
  

วาระที� � เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
         เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� หน้า 57 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี �ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
 (�)ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

        ลงชื�อ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ
                (.....................................................................)     
                  

        ลงชื�อ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                       (......................................................................)     
        

         

  

   
หมายเหตุ  
�. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ น 

    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ 

    มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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        บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� หน้า 58 

 

            อากรแสตมป์ ��.-บาท              แบบ ค. 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

             แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

        เขียนที�............................................................................................. 
        วนัที�............เดือน.............................................พ.ศ........................  
        

 (�) ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................................................... 
สํานกังานตั �งอยู่เลขที�...............................................ถนน......................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต..................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................................... 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท......................................................................................................................................................................จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.........................................................เสียง 
 

 (�) ขอมอบฉนัทะให้           

      �.....................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน......................................................................ตําบล / แขวง................................................................... 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 

     �......................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน......................................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 

    �........................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน......................................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต.......................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................  

 

คนหนึ�งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� 
ในวันจันทร์ที� �� มกราคม ���� เวลา ��.��น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั �น 5 ของบริษัทฯ เลขที� 28 ถนนบางนา - ตราด 28   
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั �งนี � ดงันี � 
   

   มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามญั...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

        หุ้นบริุมสิทธิ..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

 

        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั �งหมด.............................เสียง         

   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
 

วาระที� � พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� หน้า 59 

วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จาํนวนไม่เกนิ ��� 
ล้านบาท 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ครั�งที� � ครั�งที� � และ ครั�งที� � 

เพื�อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
                   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท และหรือบริษัทย่อย ครั�งที� � 
                   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
      เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง   

 

วาระที� � พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอ
ขายใบสาํคัญแสดงสิทธิครั�งที� � ครั�งที� � ครั�งที� �และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงาน 
ครั�งที� � 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของบริษัท 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
         เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pranda GroupTH_m2.indd   58 1/6/61 BE   3:10 PM



 

        บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� หน้า 58 

 

            อากรแสตมป์ ��.-บาท              แบบ ค. 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

             แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

        เขียนที�............................................................................................. 
        วนัที�............เดือน.............................................พ.ศ........................  
        

 (�) ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................................................... 
สํานกังานตั �งอยู่เลขที�...............................................ถนน......................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต..................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................................... 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท......................................................................................................................................................................จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.........................................................เสียง 
 

 (�) ขอมอบฉนัทะให้           

      �.....................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน......................................................................ตําบล / แขวง................................................................... 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................... หรือ 

     �......................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน......................................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. หรือ 

    �........................................................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี    

อยู่บ้านเลขที�.........................................ถนน......................................................................ตําบล / แขวง................................................................. 
อําเภอ / เขต.......................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................  

 

คนหนึ�งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� 
ในวันจันทร์ที� �� มกราคม ���� เวลา ��.��น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั �น 5 ของบริษัทฯ เลขที� 28 ถนนบางนา - ตราด 28   
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั �งนี � ดงันี � 
   

   มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามญั...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

        หุ้นบริุมสิทธิ..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

 

        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั �งหมด.............................เสียง         

   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
 

วาระที� � พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จาํนวนไม่เกนิ ��� 
ล้านบาท 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ครั�งที� � ครั�งที� � และ ครั�งที� � 

เพื�อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
                   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท และหรือบริษัทย่อย ครั�งที� � 
                   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
      เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง   

 

วาระที� � พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอ
ขายใบสาํคัญแสดงสิทธิครั�งที� � ครั�งที� � ครั�งที� �และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงาน 
ครั�งที� � 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 
วาระที� � พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของบริษัท 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
    เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที� � เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
         เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
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 (�) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี �ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไมถ่กูต้องและ
ไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

 

(�) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
        ลงชื�อ.............................................................................ผู้มอบฉนัทะ
                (.....................................................................)     
                  

        ลงชื�อ.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                       (......................................................................)     
       

         

  

    
หมายเหตุ  
 �. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี �ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนหุ้นเป็นผุ้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น 

 �.  หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

     (�) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

                   (�) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

�. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 �. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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